
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 12468 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

CODE: EY803 ITALY SWITZERLAND 8D5N 

 
 
 
 

ทวัรส์ดุคุม้!! 2 ประเทศ ”อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด”์ 
 น ำท่ำนชมเกำะเวนิส ชมควำมสวยงำมของ จัตุรัสซำนมำร์โค โบสถ์เซนต์มำร์ก เดนิชมตัวเมอืงจนถงึ

สะพำนรอิลัโต เป็นสะพำนทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในเวนสิ จำกนัน้น ำท่ำนสูจุ่ดศูนยก์ลำงอันศักดิส์ทิธิข์องเมอืงมลิำน ชม 
มหำวหิำรแหง่มลิำน อสิระกบักำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อำทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S 
ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล  
 

 จำกนัน้ไปยังเมอืงเวเว่ย ์เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ำรัก และเมอืงโลซำน เมอืงเล็กๆทีต่ัง้อยูต่ดิกับทะเลสำบ
เจนวีำทำงดำ้นเหนอื มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงำม มภีเูขำโอบลอ้ม ใหท้ำ่นรับประทำนยอดเขำทติลสิ Asia Set Menu   
เมืองลูเซริ์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์อสิระเลือกซือ้สนิคำ้ของสวติบรเิวณ 
Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นตน้ 
 



 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

11-18 ม.ิย. 62 49,888 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 50% 

ของราคาทวัร)์ 

12,500 25  

18-25 ม.ิย. 62 49,888 12,500 25  

9-16 ก.ค. 62 49,888 12,500 25  

16-23 ก.ค. 62 49,888 12,500 25  

23-30 ก.ค. 62 49,888 12,500 25  

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 
 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั (ETIHAD AIRWAYS)  
 

 
 
 
 

 
 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ
ขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจำ้หนำ้ที่
บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและแท็กกระเป๋ำ 

 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.45 น.     เดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
เทีย่วบนิที ่EY401 ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

00.10+1 น.   ถงึทา่อากาศยานอาบดูาบ ีเพือ่เปลีย่นเครือ่ง   
 
 
 
 

Departure Arrival 

EY401 BKK-AUH 20.45-00.10+1   
EY081 AUH-MXP 02.05-06.50 

EY074 ZRH-ZUH 11.30-19.40   
EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

วนัทีห่น ึง่     ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

02.05 น. น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีโดยสำยกำรบนิ ETIHAD AIRWAY 
เทีย่วบนิที ่EY081*ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ * 

06.50 น. เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีน ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง และพธิกีำร
ทำงศุลกำกรและตรวจรับสัมภำระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 5ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของ
ทำ่นเพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เวนสิ(ระยะทำง 312ก.ม./ใชเ้วลำ 5ชม.) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้
เป็นท่ำเรือที่มีเรือบรกิำรในกำรเดนิทำงไปในที่ต่ำงๆ ของเมอืง เพื่อชมทวิทัศน์
ธรรมชำตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทำงเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมำกกวำ่ถนนอกีเมอืงหนึง่
ของโลก น ำทำ่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที1่)  

บา่ย น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของ จตัรุสัซานมารโ์ค (Piazza San Marco หรอื 
Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลำงเมอืงเวนสิ ทีข่ ึน้ชือ่ว่ำ
สวยทีส่ดุแห่งหนึง่ในอติำล ีลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรมอันงดงำม 
อำท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็น
โบสถ์ส่วนตัวของผูค้รองเมืองในสมัยนั้น พระรำชวังดอจส ์
(Doge’s Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิปีก
พรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจำเมอืงเวนสิ เดนิชม
ตัวเมอืงจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพำนที่เก่ำแก่ทีสุ่ดในเวนิส
และเป็นสะพำนแรกทีข่ำ้ม Grand Canal (คลองแกรนดค์ำแนล) 
สญัลักษณ์อกีอยำ่งของเมอืงเวนสิ งำนกอ่สรำ้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ
ควำมเป็นอัจฉรยิะดำ้นสถำปัตยกรรม สะพำนขำ้ม Grand Canal 
ทีเ่กำ่แกแ่ละสวยงำมท ำใหเ้ป็นทีรู่จ้ักของ  นักท่องเทีย่วมำกทีส่ดุ 
เป็นจุดถ่ำยภำพทีส่ ำคัญแห่งหนึง่ จุดเด่นของสะพำนรอีัลโตคอืมี

หลังคำคลุมสะพำน และยังเป็นยำ่นกำรคำ้เก่ำแกข่องเมอืงมำตัง้แต่พันปีกอ่นครสิตกำล (ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณี
ตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 100 ยโูร 1 ล าสามารถน ัง่ไดส้งูสดุ 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่ง
ประมาณ 30 นาท)ี 
สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นน่ังเรอืกลับจำกเกาะเวนสิ สู ่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้ 
เดนิทำงตอ่สู ่เมอืงเมสเตร (Mestre) (ระยะทำง 10ก.ม./ใชเ้วลำ 30นำท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่)  
 หลังอำหำรเยน็น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้ทีพ่ัก  

  ทีพ่กั: Holiday Inn Venice Mestre Marghera 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ี– เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค – โบสถเ์ซนต์

มารก์ – สะพานรอิลัโต                                                                    อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                    



 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่)  

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เวโรนา่ (Verona) (ระยะทำง 109ก.ม./ใชเ้วลำ 2 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูแ่ควน้เวเนโตเป็นหนึง่
ในเจ็ดเมอืงหลวงของทำงตอนเหนอืของอติำล ีมสีถำนทีท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วดว้ยเหตทุีม่คีวำมส ำคัญทำงศลิปะและ
วัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้ำนนทิรรศกำรประจ ำปีหลำยงำน โรงละคร และอปุรำกรในโรงละครกลำงแจง้ทีส่รำ้งโดยโรมัน 
และเป็นเมอืงส ำคัญในประวัตศิำสตรแ์ละเศรษฐกจิจำกต ำแหน่งทีต่ัง้ทำงภูมศิำสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงโคง้ของแมน่ ้ำอดเิจ 
(Adige River) ไมไ่กลจำกทะเลสำบกำรด์ำ ทีต่ัง้นี้ท ำใหเ้กดิน ้ำท่วมขึน้หลำยครัง้จนกระทั่ง ค.ศ.1956 เมือ่มกีำร
สรำ้งอโุมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลทีเ่ป็นทำงระบำยน ้ำ 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสำบกำรด์ำเมือ่มีควำมจ ำเป็น อโุมงค์
ลดสถตินิ ้ำทว่มทกุเจ็ดสบิปีไปเป็นทกุสองรอ้ยปี  น ำทำ่นชมยำ่นเมอืงเกำ่ ทีย่งัคงสภำพบำ้นเรอืนแบบโบรำณ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที4่)  
บา่ย            น ำท่ำนเดนิทำงสู ่กรุงมลิาน (Milan) 

หรอื มลิำโน่(ระยะทำง170ก.ม./2 ช.ม) 
เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจำกกรุง
โรม ตัง้อยูท่ำงตอนเหนอืของประเทศ มี
ชือ่เสยีงในดำ้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่ง
หนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นชัน้น ำของ
โลก ในลักษณะเดยีวกบั นวิยอรก์ ปำรสี 
ลอนดอน อีกทัง้ยังเป็นศูนยก์ลำงทำง
ธรุกจิของประเทศอติำลอีกีดว้ย  

                  จำกนั้น  น ำท่ำนสู่จุดศูนย์กลำงอัน
ศักดิส์ทิธิข์องเมืองมลิำน ชม มหา
วิ ห า ร แ ห่ ง มิ ล า น  ( Duomo di 
Milano) (ถ่ำยรูปดำ้นนอก) มหำวหิำร
นี้สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ ที่
ถอืว่ำมคีวำมใหญ่โตเป็นอันดับสำมของโลก เริม่สรำ้งในปี 1386 แต่กว่ำจะเสร็จตอ้งใชเ้วลำกว่ำ 400 ปี ดำ้นนอกมี
หลงัคำยอดเรยีวแหลมทีท่ ำจำกหนิออ่นจ ำนวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจำกสมัยต่ำงๆ กว่ำ 2,245 ช ิน้ ยอดที่
สงูทีส่ดุมรีูปปั้นทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำ  เป็นสง่ำอยู ่และใหท้่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอกที ่Santa Maria 
Delle Grazie โบสถอ์นัสวยงำมแหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐำนะของสถำนทีท่ีเ่ก็บผลงำนภำพวำดศลิปะขนำดใหญ่ช ิน้
ส ำคัญทำงประวัตศิำสตรอ์ันมชีือ่เสยีงโด่งดังอยำ่ง the last supper ซึง่วำดขึน้โดยศลิปินชือ่ดังของโลก Leonardo 
da Vinci จำกนัน้ใหท้่ำนอสิระกับกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อำทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S 
ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รำ้น Prada รำ้นแรกของโลก) ท่ำน
สำมำรถถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจำกดำ้นในซึง่เป็นอำคำรกระจกทีเ่กำ่แกแ่ละสวยงำม อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั: Holiday Inn Milano Assago 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 

วนัทีส่าม    เวโรนา่ – กรงุมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – Santa Maria Delle Grazie – แกลลอเรยี วคิเตอร ์

เอ็มมานเูอล                                                                                 อาหารเชา้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                                   



 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น ำทำ่นเดนิทำงไปยงั เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ระยะทำง300ก.ม./5ช.ม)  เมอืงเล็กๆ
แสนน่ำรักทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็น ไขม่กุแห่ง Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสำบเลอมังคห์รอืทะเลสำบเจนีวำ ทีม่ฉีำก
หลังเป็นภเูขำชมรูปปั้นเฟรดด ีเมอรค์วิร ี( Freddie Mercury) นักรอ้งแห่งวงควนี (Queen) ตัง้อยูต่รงจัตุรัสตลำด 
เจำ้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถัดไปเป็นCasino Barrière de Montreux โดยตรงขำ้มกับคำสโินคอื 
Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รำ้งมำตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี ำนวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที6่)  

บา่ย ใหท้ำ่นถำ่ยรปูกบัปราสาทชยิอง (Chillon Castle) เป็นปรำสำทเกำ่แกท่ีส่รำ้งขึน้มำ
เพือ่คอยเก็บค่ำผ่ำนทำงของเรอืทีล่่องผ่ำนทะเลสำปเจนีวำ จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่

เมอืงเวเวย่ ์ (Vevey) เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ำรักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์
นักท่องเที่ยวต่ำงก็ขนำนนำมเวเว่ย์และมงเท
รอซใ์หเ้ป็นไข่มุกแห่งรเิวียร่ำสวติ Pearls 
of the Swiss Riviera เพรำะมอีำกำศดี
อบอุ่นเกือบทุกฤดูกำล และเมืองนี้ยังยัง
เป็นที่ตั ้งของส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท
ใหญ่ดำ้นอำหำรของโลกอย่ำง เนสท์เล ่
Nestleดว้ย แวะถ่ำยรูปกับจุดไฮไลท์ของ
เมอืง รูปปั้น“ชาล ีแชปปลิน้”(Chaplin 
Statue) ชำวอังกฤษที่มีผลงำนสรำ้ง
ชือ่เสยีงในอเมรกิำทีม่คีวำมหลงใหลและ
ท่ำนเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถำนที่พักกำยใจใน
บัน้ปลำยของชวีติ ถำ่ยรปูสอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยูก่ลำงทะเลสำบหนำ้พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล่ 

เย็น           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่7)  

                 หลังรับประทำนอำหำรค ่ำน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทำง18ก.ม./30 นำท)ี เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ัง้
อยูต่ดิกบัทะเลสำบเจนวีำทำงดำ้นเหนอื มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงำม มภีเูขำโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสำบกวำ้งใหญ่ ผูค้น
สว่นใหญใ่นเมอืงจะพดูภำษำฝร่ังเศส เพรำะเมอืงโลซำนอยูใ่กลก้บัชำยแดนประเทศฝร่ังเศส สภำพบำ้นเรอืนของโล
ซำนเต็มไปดว้ยตกึและอำคำรรูปทรงคลำสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยำกำศเงยีบสงบไมวุ่่นวำย มรีะบบ
รถไฟฟ้ำใตด้ินใหบ้ริกำรอย่ำงทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ดว้ย 
นอกจำกนัน้ยงัเป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทรำฯ(สมเด็จยำ่)และพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวรัชกำลที ่
9 ทรงส ำเร็จกำรศกึษำจำกเมอืงนีด้ว้ย 

ทีพ่กั: Agora Swiss Night by Fassbind 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่        เมอืงมองเทรอซ ์(สวติเซอรแ์ลนด)์ – ปราสาทชยิอง – เมอืงเวเวย่ ์– รปูปัน้ Chaplin Statue – 

เมอืงโลซาน                                                                                          อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                   



 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

หลังรับประทำนอำหำรเชำ้ น ำท่ำนถ่ำยภำพกับ ศาลาไทยเฉลมิพระ
เกยีรต ิ(Thai Pavilion) สรำ้งขึน้ในวโรกำสทีรั่ชกำลที ่9 ทรงครองศริิ
รำชสมบัตคิรบ 60 ปี พรอ้มกับควำมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงไทยและ
สวติเซอร์แลนด์ จัดสรำ้งโดยรัฐบำลไทย โดยมสีมเด็จพระเทพฯ เสด็จ
ประกอบพธิเีปิดศำลำอยำ่งเป็นทำงกำร 
น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเจนวีา (Geneva) (ระยะทำง63ก.ม./1 ช.ม)  
เมอืงที่ไดช้ือ่ว่ำเป็นศูนยก์ลำงทำงกำรเงนิ กำรทูต เป็นเมอืงที่มอีงค์กร
ระหว่ำงประเทศตั ้งอยู่มำกที่สุดในโลก น ำท่ำนชมทะเลสาบเจนีวา 
(Geneva Lake) เป็นจุด
ท่อ ง เที่ ย ว ส ำคัญของ เ มือ ง 
บรเิวณโดยรอบทะเสสำบเต็มไป
ด ้ว ย ส ว น ส ำ ธ ำ ร ณ ะ แ ล ะ
สวนหย่อมที่สวยงำม ดึงดูด
สำยตำดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด 
(Jet d-Eau) ทีม่นี ้ำพุพุ่งสงูถงึ 
400 ฟตุเหนือทะเลสำบเจนีวำ
นอกจำกเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว
แลว้ ยังมพีื้นที่เขตเมอืงเก่ำที่มี
ตรอกซอกซอยทีม่คีวำมน่ำสนใจทำงประวัตศิำสตร์ รวมถงึวหิำรเซนตปิ์แอร์ (St Peter's Cathedral) ซึง่มอีำยุ
มำกกว่ำ 850 ปี นำฬกิำดอกไม ้อกีทัง้ถ่ำยรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้(Flower Clock) จุดถ่ำยรูปส ำคัญตัง้อยูด่ำ้น
หนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน มองขำ้มไปจะเห็นรำ้นสนิคำ้แบรนดเ์นมมำกมำย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงให ้
มสีสีนั ตำ่งกนัไปตำมฤดกูำล ใหท้า่นอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รุงเบริน์ (Bern) (ระยะทำง157ก.ม./1 ช.ม) เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลำง
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีม่น ้ำอำ
เร ่(Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปรำกำร
ทำงธรรมชำตไิว ้3 ดำ้น คอื ทำงดำ้นทศิเหนือ ทศิ
ใต ้และทศิตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชำวเมอืงได ้
สรำ้งก ำแพงและสะพำนขำ้มทีส่ำมำรถชกัขึน้ลงได ้
มปีระชำกรประมำณ 130,000 คน มยีำ่นเมอืงเกำ่ซึง่
เต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ยอำคำร

เก่ำอำยุ 200-300 ปี จากนั้น น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ
นำฬกิำ ไซ้ท ์กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอ
นำฬกิำยุคกลำงทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของย่ำนเมอืงเก่ำ
เบริ์น ถูกสรำ้งขึน้ในศตวรรษที่ 13 อำยุ 800 ปีที่มี
โชว์ใหดู้ทุกๆชั่วโมงที่นำฬกิำตีบอกเวลำ ปัจจุบัน
เป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมำกทีสุ่ดของกรุงเบริน์ มหำวหิำรเซนตว์นิเซนตรั์ทเฮำ้ส (ทำวน์ฮอลล)์ อกีหนึง่
อำคำรทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุงเบริน์ ถูกสรำ้งขึน้ในช่วงระหว่ำงปี 1857-1902 ไดรั้บกำรออกแบบโดยสถำปนกิ Hans 
Auer อำคำรโดดเดน่ดว้ยโดม ทีม่คีวำมสงู 64 เมตร จนไดเ้วลำอนัสมควร  

เย็น ถงึเวลำนัดหมำยน ำทำ่นไป  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที ่9)  

 หลังอำหำรเย็นน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้ทีพ่ัก 

  ทีพ่กั:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพักทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วนักอ่นวนัเดนิทำง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) (ระยะทำง 35 ก.ม./
1 ช.ม)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขำสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศ
สวติเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขำแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืง
เป็นยอดเขำทติลสิ ซึง่ยอดเขำทติลสิมคีวำมสงูประมำณ 3,020 เมตร เหนือ
ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง เป็นทีต่ัง้ของสถำนีกระเชำ้โรแตรเ์พือ่เดนิทำงขึน้สู ่
ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่ำนจะไดส้ัมผัสกับกระเชำ้ทรงกลมที่เรียกว่ำ 

วนัทีห่า้    ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ–เมอืงเจนวีา – น า้พจุรวดเจ็ทโด – นาฬกิาดอกไม ้– กรงุเบริน์  

                                                                                                                        อาหารเชา้, - ,เย็น                                                                                                                                                                                                   

วนัทีห่ก    เมอืงแองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล  

                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                   



 

โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่ำ่นสำมำรถดวูวิได ้360องศำในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่ำนจะไดข้ึน้ชม
ทัศนียภำพทีง่ดงำมของเทอืกเขำแอลป์  ชมถ ้ำแข็งทีส่วยงำม และเดนิเล่นถ่ำยรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขำ และชม
สะพำนแขวน TITLIS CLIFF WALK สรำ้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีกำรท่องเทีย่วบนยอดเขำทติลสิ สะพำนมี
ควำมยำว 100 เมตร ควำมสงู 3,000 เมตร ทอดขำ้มหนำ้ผำ ถ่ำยรูปกับถ า้ใตธ้ารน า้แข็ง Glacier Cave จำกนัน้
อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรปูตำมอธัยำศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ยอดเขาทติลสิ Asia Set Menu  (มือ้ที1่1)  

หลังอำหำรเทีย่งน ำทำ่นน่ังเคเบิล้คำรล์งมำทีส่ถำนีดำ้นล่ำงและเดนิทำงสู่

เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนัน้พำ
ทำ่นชมสงิโตหนิ  แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำ
หนิธรรมชำต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอย่ำงกลำ้หำญของ
ทหำรสวติทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำน
แมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ
เมอืงลเูซริน์เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลมุสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวติ
ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวติบรเิวณ 
Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง 
อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที ่12)  

                 หลังอำหำรเย็นน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้ทีพ่ัก 

  ทีพ่กั:  Garni Hotel Drei Konige 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

 (ชือ่โรงแรมทีท่่ำนพักทำงบริษัทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันก่อนวัน
เดนิทำง) 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 

      สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิซูรคิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทำงกลับ 
08.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ั๋วโดยสารและสมัภาระ ใหท้่านท าคนืภาษี (Tax Refund ) 

และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ  
11.35 น. ออกเดนิทำงสูท่า่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสารการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY074  *ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ * 
19.40 น. ถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์รอเปลีย่นเครือ่ง   

21.35 น.      เดนิทำงกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ ETIHAD เทีย่วบนิที ่EY402 

 
07.10 น.  เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 

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

วนัทีเ่จ็ด    ลเูซริน์ – ทา่อากาศยานซูรคิ – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

วนัทีแ่ปด    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        



 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ20ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) โดย
ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 24,000 บาท 

 กรณุำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมดัจ ำคำ่ทัวร ์
- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทำง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีำ่ออกใกลว้ันเดนิทำงทำ่นจ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส าคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับและ
จ ำนวนหนห้นังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกว่ำ 3หนำ้) **กรุณำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำย ุ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิค่ำจองค่ำทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำร
เดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำทัวรไ์มว่่ำกรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำร
ใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืว่ำท่ำนสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งค่ำบรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่่ำ
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวนัได)้ 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พกัหอ้งโรงแรม 

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทำ่น) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีำ่ใชจ้ำ่ยพักเดีย่วเพิม่) 
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  
4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิ
ตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีน ้ำสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ

แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA 

 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- กำรสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อำประกนัภยัทีม่อีำย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภยัทีม่อีำย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 
  ผูเ้อำประกนัภยัทีม่อีำย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บำท 
- คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศผูเ้อำประกนัทีม่อีำย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บำท ผูเ้อำประกนัทีม่อีำย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

- คำ่รักษำพยำบำลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อำประกันภยัทีม่อีำย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บำท ผูเ้อำประกันทีม่อีำย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดินทำงอันนี้โดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำก
บรษัิท  มำกกวำ่ขอ้บงัคับ ตำม พ.ร.บ. ธรุกจิน ำเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกนัเฉพำะอบุัตเิหตุในกำรเดนิทำงเท่ำนัน้ 
แต่ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำม
คุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

7.คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมนั มนัตำมรำยกำรทัวร ์
8.คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมำยไมอ่นุญำตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  
2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  
4. คำ่ภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทำ่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำร
กอ่กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมดัจำหรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่ำงๆ 
ทัง้หมด  
7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย14วันกอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. กำรประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัย 
แบบ EASY VISA ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำกบรษัิท  
มำกกวำ่ขอ้บงัคบั ตำม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่
ทัง้นี ้ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่ำนตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครอง
เพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจของผูจ้ัดก ำกบัเทำ่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่
ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำร
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถูก
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 โดยมอีำยไุมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอำย ุโดยนับจำกวันทีเ่ดนิทำงกลับมำถงึประเทศไทย และมจี ำนวนหนำ้

เหลอือยำ่งนอ้ย 2-3 หนำ้ เพือ่ใหท้ำงสถำนทตูตดิหนำ้วซีำ่ (หำกมอีำยไุมเ่พยีงพอ กรณุำด ำเนนิกำรท ำพำสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจำ้หนำ้ท)ี หำกผูส้มัครเคยไดรั้บวซีำ่เชงเกน้ กรุณำจัดสง่หลักฐำนใหก้ับทำงบรษัิททัวร ์     เพือ่น ำไปแสดงต่อ

สถำนทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ำยมอีำยไุมเ่กนิ 3เดอืน หำ้ม

ตกแตง่รปู,หำ้มสวมแวน่ตำ,หำ้มใสเ่ครือ่งประดับ,หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่ำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

   (ใบหนำ้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนำดภำพ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร (ภำษำไทย) 
 

หำกมเีอกสำรอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรใหส้ถำนทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดังนี ้
 - ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหยำ่/ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้เคยมกีำรเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่20ปี (บดิำและมำรดำเดนิทำงไปดว้ย) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดังนี ้
 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่20ปี (บดิำ/มำรดำ ไมไ่ดเ้ดนิทำง) จ ำเป็นตอ้งยืน่เอกสำรเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ ดังนี ้
 - ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/ส ำเนำสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจำกบดิำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอรต์บดิำ-มำรดำ 
โดยตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครอง บดิำ-มำรดำเทำ่นัน้ หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทำงจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงจำกมำรดำ
บดิำ หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงกับบดิำ-มำรดำ จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงกับบุคคลที่สำม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยกำรเดนิทำงใหก้บัเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรไดท้ีส่ ำนักงำนเขต/อ ำเภอตำมหลักฐำนทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของ
ท่ำน (พรอ้มแนบส ำเนำพำสปอร์ต/ส ำเนำบัตรประชำชนของบดิำ-มำรดำ) โดยมนีำยอ ำเภอหรือผูอ้ ำนวยกำรเขต ลงนำมและ
ประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย โดยวันนัดหมำยที่เด็กแสดงตัวยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ บดิำ-มำรดำ 
จ ำเป็นตอ้งเดนิทำงไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ทีท่ีรั่บยืน่วซีำ่ กรณีบดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำ
ใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ ำงำนปัจจบุนั (เอกสำรมอีำย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิททีท่่ำนท ำงำนปัจจุบัน   โดยระบุ

ต ำแหน่งงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท ำงำน, และชว่งเวลำทีข่อลำงำนไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมำปฏบิัตงิำนตำมปกตหิลังครบก ำหนดวันลำ พรอ้มประทับตรำบรษัิท และลงนำมผูม้อี ำนำจ

อยำ่งชดัเจน (เอกสำรออกจำกหน่วยงำนเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พค.0403), หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส ำเนำไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจำกสถำบันกำรศกึษำเท่ำนัน้ สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัตร

นักเรยีน, ใบประกำศนยีบตัร และใบรับรองผลกำรเรยีน (เอกสำรมอีำย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรบ ำนำญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐำนกำรเงนิของตนเองหรอืสำม ี  ในกรณี
ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงรว่มกนักบัสำม ีจ ำเป็นตอ้งมจีดหมำยรับรองค่ำใชจ้ำ่ยจำกสำม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสำมแีละบตุร ทีม่คีวำมสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 
 



 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อำท ิรำ้นขำยของทั่วไป, อำชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขำยสนิคำ้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ ำเป็นตอ้งเขยีนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชีแ้จงรำยละเอยีดกำรท ำงำน แหล่งทีม่ำของรำยได ้พรอ้มแนบหลักฐำนหรอืเอกสำร

ประกอบ อำท ิรปูถำ่ยรำ้น, สญัญำเชำ่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมำยชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รำยกำรเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณำเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิำรเดนิบัญชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขำ้-ออก สม ำ่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มฐีำนะทำง
กำรเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคำ่ใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่ำนเดนิทำงกลับสูภ่มูลิ ำเนำ โดย Statement ตอ้งเป็นฉบับ
ภำษำอังกฤษ และออกจำกธนำคำรเท่ำนัน้ หำกผูย้ืน่ค ำรอ้งวซีำ่ ปริน้เอกสำรผ่ำน Internet/Application ท่ำนจ ำเป็นตอ้งน ำ
เอกสำรไปใหธ้นำคำรประทับตรำอกีครัง้ (ระบสุกลุเงนิ Euro เทำ่นัน้) 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใช้จ่ายเอง  จ ำเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนกับผูเ้ดินทำง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่ำใชจ้่ำยจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor) ด ำเนนิกำรตำมเอกสำรขำ้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมำยรับรองฐำนะกำรเงนิจำกธนำคำร Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจำ้ของบัญช ี(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทำง/ผูท้ี่
ไดรั้บกำรสนับสนุน เอกสำรตอ้งเป็นฉบับภำษำอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพำสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทำงเท่ำนัน้   (กรุณำ
ยืน่ขอจำกธนำคำรลว่งหนำ้ บำงแหง่อำจใชเ้วลำด ำเนนิกำรนำนถงึ 3 วัน) 

 

หมำยเหต:ุ ทำ่นจ ำเป็นตอ้งขอรำยกำรเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจำกธนำคำรเทำ่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในกำรยืน่วซีำ่ กรุณำกรอกแบบฟอรม์ส ำหรับยืน่วซีำ่ทำ้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลควำมเป็นจรงิ เนื่องจำก
บรษัิทฯ ตอ้งน ำสง่ขอ้มลูใหก้ับทำงสถำนทูตพจิำรณำ เพือ่อนุมัตคิ ำรอ้งขอวซีำ่ และทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หำกสถำนทูตตรวจพบว่ำขอ้มลูของท่ำนเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับควำมเป็นจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธวซีำ่ 
หรอือำจสง่ผลใหร้ะยะเวลำด ำเนนิกำรพจิำรณำเอกสำรลำ่ชำ้มำกยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุำกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทำ้ยรำยกำรทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หำก
ด ำเนนิกำรลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำน
จะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีท่ำ่นไดช้ ำระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หำกถกูปฏเิสธวซีำ่ และมคีวำมประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บำงกรณี สถำนทตูอำจมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์ผูส้มคัรบำงทำ่น ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมที่
สถำนทูตนัดหมำย (โปรดแต่งกำยสุภำพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่เพือ่ไปอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดทัง้ช่วย
ประสำนงำนกับทำงกำรสถำนทูต และหำกสถำนทูตมคีวำมประสงคข์อเอกสำรเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิท ใคร่ขอควำมร่วมมอืใหท้่ำน
จัดสง่เอกสำรดังกลำ่วใหก้บัทำงบรษัิท เพือ่น ำสง่สถำนทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลังจำกไดรั้บวซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ ำเรยีนสถำนทูตเพือ่พจิำรณำต่อวซีำ่ของท่ำน 
เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอรม์ส ำหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรำยละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นกำรยืน่วซีำ่ของทำ่น (กรอกขอ้มลูเป็นภำษำอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นำมสกลุ (ภำษำไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นำมสกลุ (ภำษำองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

4. เพศ   ชำย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตำมส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ) 

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

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

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์ำ้น .......................................................... 

6. อำชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต ำแหน่งงำน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองกำรงำน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน ธรุกจิรำ้นคำ้ โรงเรยีน หรอืมหำวทิยำลัย (หำกประกอบกจิกำรคำ้ขำย โปรดระบอุยำ่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ ำงำน/โรงเรยีน/มหำวทิยำลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รำยไดต้อ่เดอืน ........................................................... บำท 

9. สถำนภำพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งำน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยำ่   ⃣   มำ่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสำม-ีภรรยำ     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถำ้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถำนทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิำ ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถำนทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมำรดำ .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถำนทีเ่กดิ ...................... 

13. ทำ่นม ีPassport เลม่เกำ่หรอืไม ่ถำ้ม ีขอรำยละเอยีด ดังนี ้

      เลขพำสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอำย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่ำ่นใชแ้สดงกบัสถำนทตูเพือ่ยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่)  

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

15. วซีำ่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีำ่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุำระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ ำเนนิกำร หำกทรำบ)  ……………………………………… 

17.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้(บดิำ-มำรดำ/ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทำง     กรณุำระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ควำมสมัพันธ ์............................................................ 



 

   เงนิสด 

 

 หมำยเหต:ุ หำกจัดสง่เอกสำรใหบ้รษัิทฯลำ่ชำ้ อำจสง่ผลตอ่กระบวนกำรพจิำรณำวซีำ่จำกทำงสถำนทูต กรณีวซีำ่
ของทำ่นไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตทัินตำมก ำหนดวนัเดนิทำง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทำ่นไดจ้องท ำกำรจองโปรแกรมทัวร ์และช ำระเงนิมัดจ ำคำ่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุำจัดสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส ำหรับยืน่วซีำ่ (เอกสำรแนบทำ้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หำกด ำเนนิกำรล่ำชำ้ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพจิำรณำวีซ่ำ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณำกรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่ำนกรอกตอ้งตรงกับเอกสำรที่จะใชย้ืน่สถำนทูต 

เนือ่งจำกขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรน ำสง่สถำนทูตผ่ำนระบบออนไลน์ หำกน ำสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ควำมเป็นจรงิ อำจสง่ผลตอ่ผลกำรพจิำรณำวซีำ่ 

  - หำกหน่วยงำนยังไมส่ำมำรถออกหนังสอืรับรองกำรงำนฉบับจรงิได ้กรุณำกรอกขอ้มลูกำรท ำงำนของท่ำนใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภำษำองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต ำแหน่งงำน, ลักษณะงำน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งำน 
 

 เมือ่ทำ่นไดรั้บยนืยันกำรเดนิทำง/ใบนัดหมำยส ำหรับยืน่วซีำ่ จำกเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุำจัดสง่หนังสอืเดนิทำง (Passport) และเอกสำรฉบบัจรงิส ำหรับยืน่วซีำ่ใหก้บับรษัิทฯ อยำ่งชำ้ไมเ่กนิ 2 สปัดำห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ 
          - ทำ่นจ ำเป็นตอ้งน ำสง่หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ เพือ่ใหส้ถำนทตูดูประวัตกิำรเดนิในชว่งทีผ่ำ่นมำ 
 

 หมำยเหต:ุ กำรอนุมัตวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลำงทีค่อยใหบ้รกิำร และอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


