
 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ – ซริูค 

21.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์ สายการบินไทย  พรอ้มกนั 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร ์D ประตู2-3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย เจา้หนา้ที่ จาก ทางบริษัทฯ 

อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสมัภาระตา่งๆ  

 



 

 

ส่ิงท่ีควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเคร่ืองออกประมาณ 60 นาทีและไม่มี

ประกาศ เตือนข้ึนเคร่ือง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบิน ซริูค – ซไตนแ์อมไรน ์–น ้าตกไรน ์–ลูเซิรน์ 

00.35 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG670 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินซริูค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์นครส าคญัอีกแหง่หน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตัง้อยู ่

บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ีมีรูปคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียวยามขา้งแรม หลงัจากผา่น

พิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 

08.30 น าเดินทางไปยงั น ้าตกไรน์ (Rhinefall)  ตัง้อยูร่ะหวา่งเมือง เล็กๆช่ือ Neuhausen am heinfall กบัเมือง 

Laufen- Uhwiesen ทางตอนเหนือของ สวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึงเป็นน ้าตกกลางแมน่ ้าไรน์ท่ี ไหลออกมาจาก 

ทะเลสาบคอนสแตนซ ์และเป็น น ้าตกท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรป มีความกวา้ง 150 เมตร และ มีสายน ้าตกลงมาสูงราว 

23 เมตร ทา่นสามารถนั่งเรือขา้มแมน่ ้าไรน์เพ่ือชมเกาะ มี บนัไดข้ึนชม บนเกาะซ่ึงมีธงชาติสวิสปักอยู ่น าทา่น

เดินทางสู ่เมืองชไตนอ์มัไรน ์(Stein Am Rhein) มีฐานะข้ึนกบั เมืองชาร์ฟเฮา้ส ์เซน่ (Schaffhausen) เมือง 

โบราณเล็กๆ มีแมน่ ้า ไรน์ไหลผา่นกลางเมือง และมีถนน สายหลกัเพียงสายเดียว อาคารบา้นเรือนปลูกสรา้ง 

มาแตโ่บราณ บนฝาผนังดา้นนอกของตวัอาคารมีภาพเขียนเฟรสโกท่ี้วาดไดอ้ยา่งสวยงาม สีสันสดใสเปลง่

ประกายลวดลายชดัเจน ในเขตเมืองเกา่บริเวณศูนยก์ลางเมืองคือ จตุัรัส ราธอส มีน ้าพุอยูต่รงกลาง สว่นกลาง

ของน ้าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู ่เก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจไดท่ี้น่ี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ เมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวที่ ส าคญัของสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองตัง้อยูต่รงปาก

แมน่ ้ารอยส(์Reuss) มีเทือกเขาขนาบอยูท่ ัง้ 2 ดา้น คือเทือกเขาริกิ(Rigi) กบั เทือกเขาพิลาตุส(Pilatus) น าทา่น

ชมรูปแกะสลกัสิงโตรอ้งไหบ้นหน้าผา หรืออนุสาวรียรู์ปสิงโตหิน อนุสาวรียแ์ห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย 

ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัราว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ.1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารรับจา้งชาว

สวิสฯในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดีท่ีเส่ียงชีวิตในประเทศฝรั่งเศสระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงั

ในครั้งปฎิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 ชมสะพานไมช้าเปล(Chapel Bridge) สะพานไมท่ี้ทอดตวัขา้มแมน่ ้า

รอยสใ์นอดีต เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี สรา้งข้ึนตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 ถือวา่เป็น

สญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น เพลิดเพลินกบัการถา่ยรูปริมทะเลสาบแสนสวยที่ มียอดเขาพิลาตุส

เป็นฉากหลงั ชอ้ปป้ิงสินคา้ในเขตคนเดินยา่นเมืองเกา่ หรือ ยา่นจตุัรัสหงส ์(Schwanenplatz) 

  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  Ibis Luzern   หรือเทียบเทา่ 

 



 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  มองเทอรซ ์Montraux - กึชตาด Gstaad- เบิรน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นออกเดินทางไปเมือง เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองเล็กๆแสนน่ารักท่ีตัง้อยูบ่นชายฝั่งทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนักทอ่งเท่ียว

จ านวนมาก ส าหรับการทอ่งเท่ียวในเมืองนั้น สถานที่ แรกท่ีคุณไมค่วรพลาดมาเยือน คือ ปราสาทชิลยอง (Castle 

of Chillon หรือ Château de Chillon) ซ่ึงตัง้อยูท่างดา้นตะวนัออกของทะเลสาบเจนีวาโดยอยูห่า่งจากตวัเมือง

ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับวา่เป็นปราสาทยุคกลางท่ีมีความเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี โดยปราสาท

ถูกสรา้งข้ึนในชว่งสมยัของโดยราชวงศ ์SAVOY ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวติัศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนดก็์

วา่ได ้ในสมยัอดีตปราสาทแหง่น้ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะ

สัญจรผา่นไปมา จากเหนือสู่ใต ้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนดน์ั่นเอง ส าหรับการชม

ปราสาทนั้น คุณจะรูสึ้กวา่ตวัเองไดย้อ้นเวลากลบัไปสูอ่ดีต ซ่ึงสามารถสมัผสัไดจ้ากสว่นแรกคือ ป้อมปราการ ท่ี

ยงัคงอยูใ่นสภาพพรอ้มท่ีจะป้องกนัการโจมตีไดต้ลอดเวลาถดัมาก็จะเป็น หอ้งโถงใหญ ่เป็นหอ้งท่ีคุณจะความ

งดงามของภูมิทศัน์อนัแสนมหศัจรรยข์องทะเลสาบเจนีวา ผา่นสว่นท่ีเป็นกระจกของหอ้ง ในอดีตหอ้งน้ีถูกใชใ้น

การจดัจดังานเล้ียงอนัหรูหราของราชวงศ ์SAVOY น าทา่นเดินทางสู่เมืองกึชตาด (Gstaad) ซ่ึงเป็นเมืองรี

สอร์ตไฮโซเล็กๆ ท่ีเท่ียวไดท้ ัง้ฤดูรอ้นและหนาว บา้นเรือนสว่น ใหญจ่ะเป็นแบบชาเลห่ ์หนา้บา้นจะประดบัดว้ย

กระถางดอกไมสี้สนัสดใสค ่า  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั (รา้นอาหารจีน) 

น าคณะเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE) นครหลวงอนังามสงา่ของประเทศ เมืองมรดกโลกอนัล า้คา่ท่ีถา่ยทอด

และอนุรักษ์มาสู ่ปัจจุบนั กรุงเบิร์นสรา้งข้ึนในยุคกลางของยุโรป มีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์มากมาย 

องคก์ารยูเนส โกป้ระกาศใหส้่วนหน่ึงของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก…ชม มารค์กาสเซ่ ยา่นเมืองเกา่ซ่ึง

ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้น ดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินทางเท่ียวชมอาคาร

เกา่อายุ 200-300 ปี ชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนน ครัมกาสเซ เต็มไป

ดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร  ์(ไซท้ ์กล็อคเคน่) อายุ

กวา่ 800 ปี ท่ีจะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบ าใหดู้ทุกๆ  ช ั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชม ศาลาว่าการเมือง ใน

ศิลปะแบบโกธิคและชม เบเร็นกราเบ็น หรือ บอ่หมี สตัวท่ี์เป็นสญัลักษณ์ของเมืองและเป็นเมืองทีมีน ้าพุมาก

ท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป 

  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ibis budget Bern Expo หรือเทียบเทา่ 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   เบิรน์ -โลซาน - เจนีวา  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางโดยรถโคช้เขา้สู ่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE)  ตัง้อยูท่างตอนเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เป็นเมืองท่ีสวยงามและมีเสน่หต์ามธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานยอ้นกลบั

ไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือชาวโรมนัยา้ยถ่ินฐานแผอิ่ทธิพลเขา้มาถึงบริเวณท่ีราบลุม่แห่งน้ี นอกจากน้ีเมืองโล

ซานน์ ยงัเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่และพระโอรส พระธิดาเม่ือครั้งยงัทรงพระเยาวอ์ีกดว้ย ทา่นชม

เมืองโลซานน์ ชมตวัเมืองเกา่สมยัโบราณ ผา่นชมมหาวิทยาลยัแห่งโลซานน์ ซ่ึงมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกแ่ห่ง

หน่ึงของโลก ผา่นชมยา่นปลาซแชงฟรองซวัส ์มหาวิหารนอร์ทเธอดามอนัเกา่แก ่เร่ิมกอ่สรา้งเม่ือปี ค.ศ.

1718 เป็นอาคารแบบโกธิคท่ีมีความสวยงามติดอนัดบัยุโรปอีกดว้ย แวะถา่ยรูปหนา้พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกสากล 

ซ่ึงตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนินเขา มองเห็นทิวทศัน์ของทะเลสาบท่ีงดงาม น าทา่นชม สวนสาธารณะ ท่ีมีรูปปั้น

ลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงรัชการท่ี 9 เม่ือครั้งยงัทรงพระเยาว ์

จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  

  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

และมีความส าคญัมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองตัง้อยูบ่ริเวณทะเลสาบเจนีวาท่ีไหลรวมเขา้กบั

แมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) และเป็นแหลง่น ้าจืดท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรป อีกทัง้ กรุงเจนีวา ไดร้ับ

การยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ หลาย

องคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่ององคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป , องคก์ารอนามยัโลก (WHO), 

องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาติ ใน 

ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าทา่นชม น ้าพุเจ็ทโด ้(The jet d’Eau) สญัลกัษณ์ของ

กรุงเจนีวา ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบเลอมงัค ์หรือทะเลสาบเจนีวาเป็นน ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับวา่มีความสูงและมี

ขนาดใหญท่ี่สุดในโลก โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น าทา่นแว ะถา่ยรูปกบั 

นาฬิกาดอกไมส้วนองักฤษ (Jardin Anglais) ตัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนีวา   

อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั Hotel Central Continental หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  อินเตอรล์าเคน - ซูริค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ อินเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมืองท่ีมีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบร์น

เนอร์โอ เบอร์ลนัด ์ช่ือของเมืองมาจากท าเลท่ีตัง้ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบคือ Thunersee และ 

Brienzersee อิสระใหท้า่นไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดีของสวิส  

น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินซูริค เพ่ือผา่นข ัน้ตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร-ตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง

ตรวจหนังสือเดินทางและชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

13.30 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 971 เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

 

 

 

วนัท่ีหกของการเดินทาง  ซริูค – กรุงเทพฯ 

05.30 น.    เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

*** ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน *** 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั 

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปีพกักบัผูใ้หญ่ (2+1) 

พกัเด่ียว (เพ่ิม) 

เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง 

 3-8 ธนัวาคม 60 41,998 41,998 41,998 9,500 

17-22 ธนัวาคม 60 42,998 42,998 42,998 9,500 

10-15,24-29 ธนัวาคม 60 43,998 43,998 43,998 9,500 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ 

 

 
 



 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง  

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 30 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ไม่มี

หวัหนา้ทวัร ์ไทยร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 

  อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้นักทอ่งเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 30 กก 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่  

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง (วงเงินประกนัอุบติัเหตุสูงสุดทา่นละไมเ่กิน1,000,000 

 กรณีเสียชีวิตและอวยัวะ 1,000, 000 – 2,000, 000 บาท ข้ึนอยูก่บัชว่งอายุ ( คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละ  

 ไมเ่กิน 1 ,500, 000 บาท  

 

  อตัราน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่อาหาร, คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ (มินิบาร์, น ้าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์,  คา่

ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ช้ิน,  

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการ

เดินทาง เป็นตน้ 

 คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ ทา่นละ 4,000 บาท ผูเ้ดินพาสปอร์ตไทย 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทิปพนักงานขบัรถ ท่านละ 1800 บาท/ทริป ช าระก่อนเดินทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  

 ทิปหวัหนา้ทวัรต์ลอดรายการเดินทางแลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 



 

 

เง่ือนไขการจอง 

 

 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 25,000 บาท หลงัการจอง 24 ช ั่วโมง โดยการโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดั  

  จ าแลว้เทา่นั้น 

 ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง  ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่  6 เดือน และส่งส าเนาพาสปอร์ตภายใน 2 วนั นับ

จากวนัจอง เพ่ือท ากทารจองคิววีซา่ หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั  

 เม่ือไดร้ับการย่ืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที  

 หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ีกอ่นออกบตัรโดยสาร

ทุกครั้ง  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

 การยืนวีซา่ในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร  และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 

  รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้  

 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ  นั่งรถเข็น ( Wheelchair ) ,เด็ก,ผูสู้งอายุ,มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

 การเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเกินกวา่ 4-5  ช ั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งการใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง  เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ  หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด  

 กรณีท่ีมีการเกิดภยธัรรมชาติทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไปหากมีเหตุการณ์ตา่งๆ เกิดข้ึนและ 

มีเหตุท าใหก้ารเดินทาไมส่ามารถออกเดินทางตามก าหนดไดบ้ริษทฯัขอสงวนสิทธ์ใินการคืนเงิน จนกวา่จะไดรบ้การ 

ยืนยนัจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากตา่งประเทศท่ีบริษทวัร์ติดตอ่วา่สามารถคืนเงินได ้ 

 

 เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ  30 วนัก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า หรือยกเลิกการ

เดินทาง โดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า 

 

 ทางสถานทูตมีการแจง้เง่ือนไขการเตรียมเอกสารในการขอย่ืนวีซา่ ดัง้นั้นควรเตรียมเอกสารตามท่ีสถานทูตแจง้เง่ือนไขมา

หากทา่นเตรียมเอกสารไมค่รบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนท าใหไ้มส่ามารถย่ืนวีซา่ไดห้รือถูกปฏิเสธการอนุมติัวีซา่ ทาง

 บริษัทสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 การอนุมติัวีซา่เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมี่ส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน  ท ัง้น้ีบริษัทเป็นเพียงตวักลางและคอย

 บริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเทา่นั้น อตัราคา่ธรรมเนียมวีซา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รี ยกเก็บ หากทา่นโดนปฏิเสธ

การขออนุมติัวีซา่ ทางสถานทูตไมคื่นอตัราคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่ และมีสิทธ์ิไมแ่จง้สาเหตุการปฏิเสธวีซา่  

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาน  5, 000 บาท  

 หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ี

เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาน 3 – 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย  

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกภายใน  45 วนักอ่นการเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20, 000 บาท  

 แจง้ยกเลิกภายใน  30 วนักอ่นการเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ  80 %จากราคาทวัร์  

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นการเดินทาง  ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทาง อ่ืนท่ีเดินทางใน  

      คณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการ 

 เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดั

 จ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจมาแลว้ 

ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให ้ แตท่างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่,คา่วีซา่ 4500 บาท และ

คา่ใชจ้า่ยบางส่วน ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทาง

เมืองนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีวีซ่าผ่านแลว้แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่หรือไมว่า่ดว้ยสาเหตุ

ใดๆ  ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป  



 

 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็

ตาม ทางบริษัทของสงวนสิิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ หอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งคู ่  

)Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมติ่ดกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่

หอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่ 1 เตียงพบัเสริม  

 โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

 กรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade  Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็มบริษัทขอสงวน 

 สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไมมี่อา่ง

 อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแติ่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

การกระโดดขา้มเดือนและในทุกหนา้ท่ีมีรายการเดินบญัชีของผูส้มคัร ตอ้งมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบญัชี หากไม่

มีไมส่ามารถใชย่ื้นได ้

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเลม่เดียวกนัเทา่นั้น*** 

 

 

หมายเหตุ: 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซา่ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ  

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้  าการย่ืนขอวีซา่กบัทางศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซา่แลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือ

เดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซา่ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ดงันั้นหากทา่นมีความจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพ่ือ

เดินทาง กรุณาแจง้บริษัททวัร์ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ ย่ืนวีซ่าแสดงตนท่ีสถานทูตหรือศูนยย่ื์นวีซ่า 

 

1. หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 

ไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

2. รปูถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม.  

จ านวน 2 รูป ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาวเทา่นั้น  

ภาพถา่ยจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล ่เพ่ือสามารถเห็นใบหนา้ ถึง 

70-80% ของภาพ และเพ่ือความชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้: หนังสือรับรองบริษัทฯ 

ประทบัตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไมเ่กิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน จดหมาย

รับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจาก

องคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่และเบอร์ติดตอ่อยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงาน  

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัการเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไมจ่ดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ที่ การงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียน ภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน ตอ้งมีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัย่ืนวีซ่า จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษ

เท่านัน้และตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบญัชีประเภทออมทรัพย ์เทา่นั้น   

 หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIFICATE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น 

(สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซา่  

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไมเ่กิน 30 วนั นับจาก

วนัท่ีนัดย่ืนวีซา่ ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไมเ่กิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน 

BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ีสมุดบญัชีดงักลา่วมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งตอ่เน่ืองไมมี่การกระโดดขา้ม

เดือน และในทุกหนา้ที่ มีรายการเดินบญัชีของผูส้มคัร ตอ้งมีการระบุหมายเลขสมุดหรือหมายเลขบญัชี หากไมมี่

ไมส่ามารถใชย่ื้นได ้

***หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

5. ส าเนาสลิป เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน (ถา้มี) 



 

 

 

6. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ)์ 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีและไม่ไดเ้ดินทางพรอ้ม บิดาและมารดา 

 เด็กเดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น และใหร้ะบุวา่ 

มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น และใหร้ะบุวา่ 

บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั (เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเทา่นั้น บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งย่ืนเอกสาร

เพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนังสือรับรองสถานะทางการเงนิ (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) และตอ้ง

ระบุช่ือผูถ้กูรบัรองดว้ย มีอายุไมเ่กิน 30 วนั นับจากวนัท่ีย่ืนวีซา่ (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอร์ต) 

 หลกัฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไมเ่กิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัด

ย่ืนวีซา่  

ส าเนาจากสมุดบญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน อพัเดทเป็นวนัท่ีลา่สุดไมเ่กิน 30 วนั สามารถใชแ้ทน BANK STATEMENT ไดใ้นกรณีท่ี

สมุดบญัชีดงักลา่วมีการเคล่ือนไหวบญัชีอยา่งตอ่เน่ืองไมมี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกุล [ ภาษาไทย ] .............................................................................................................................  

นามสกุล [ ภาษาองักฤษ ] ................................................................................ ..................................................  

1. นามสกุลเดิมตอนเกิด [ ภาษาองักฤษ ] ............................................................................. ....................... 

2. ช่ือ [ ภาษาองักฤษ ] .................................................. ...................................................... ....................... 

3. วนั / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด ............ / .............. / ..............  

4. จงัหวดัท่ีเกิด ....................................................................................... .............................................. 

5. ประเทศท่ีเกิด ..................................................................................................... .............................. 

6. สญัชาติปัจจุบนั .......................................... สญัชาติเม่ือแรกเกิด ....................................... .............. 

7. เพศ                         ชาย                 หญิง 

8. สถานภาพ   โสด  สมรส  แยกกนัอยู ่   

หยา่รา้ง  หมา้ย  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................  

9. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณาระบุ ช่ือ–นามสกุล / ท่ีอยู ่/ สญัชาติ ของผูป้กครอง หรือ ผูดู้แลตามกฎหมาย  

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

10. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .......................................................................................... ............. 

11. ประเภทของหนังสือเดินทาง      หนังสือเดินทางธรรมดา  หนังสือเดินทางขา้ราชการ 

    หนังสือเดินทางนักการทูต  หนังสือเดินทางพิเศษ 

    หนังสือเดินทางเจา้หนา้ท่ี 

    หนังสือเดินทางประเภทอ่ืนๆ (โปรดระบุ) .....................................  

12. หมายเลขหนังสือเดินทาง ..............................................................  

13. วนัท่ีออกให ้............................................ ...................................... 

14. วนัหมดอายุ ..................................................................................  

15. ออกใหโ้ดย ...................................................................................  

16. ท่ีอยูข่องผูข้อวีซา่ ..............................................................................................................................  

......................................................................... หมายเลขโทรศพัท ์................................... ............... 

17. ท่ีอยูใ่นประเทศอ่ืน นอกเหนือจากประเทศท่ีถือสญัชาติ 

ไมมี่ 

มี --- ใบอนุญาตใหพ้ านัก หรือ เอกสาร เลขท่ี .......................... วนัหมดอายุ .........................  

18. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................ ...........................................................  

 

 



 

 

19. ช่ือ ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์ของนายจา้ง / ถา้เป็นนักเรียน ใหร้ะบุ ช่ือและท่ีอยู ่ของสถานศึกษา  

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

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

20. จุดประสงคห์ลกัของการเดินทาง   เย่ียมครอบครัว หรือเพ่ือน 

ทอ่งเท่ียว    ศึกษา 

ธุรกิจ     เหตุผลทางการแพทย ์  

วฒันธรรม    กีฬา 

เดินทางผา่น    เดินทางผา่นสนามบิน 

การเยือนอยา่งเป็นทางการ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................................  

21. ประเทศในกลุม่สมาชิก ท่ีเป็นปลายทาง .......................................................................................... ...... 

22. ประเทศในกลุม่สมาชิก ท่ีจะเดินทางเขา้เป็นประเทศแรก ... ....................................................................  

23. จ านวนครั้งท่ีตอ้งการเขา้ 

เดินทางเขา้ครั้งเดียว 

เดินทางเขา้ 2 ครั้ง  

เดินทางเขา้หลายครั้ง 

24. ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะพ านัก หรือ เดินทางผา่น (กรุณาระบุจ านวนวนั) ...................................................  

25. เคยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคย --- ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี .......................................... จนถึงวนัท่ี .............................................  

26. เคยพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือจุดประสงคใ์นการย่ืนขอวีซา่เชงเกน้มาแลว้กอ่นหนา้น้ี 

ไมเ่คย   เคย (กรุณาระบุวนั ถา้ทราบ) ...........................................................  

27. การอนุมติัใหเ้ขา้ประเทศท่ีเป็นจุดหมายปลายทางสุดทา้ย หากมีก าหนดไว  ้

ออกใหโ้ดย .................................. ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................. . 

28. ก าหนดการท่ีจะเดินทางไปถึงประเทศในกลุม่เชงเกน้ ..........................................................................  

29. ก าหนดการท่ีจะเดินทางออกจากประเทศในกลุม่เชงเกน้ .....................................................................  

30. ช่ือ-นามสกุล ของบุคคลท่ีเชิญใหท้า่นไปยงัประเทศในกลุม่สมาชิกเชงเกน้ หากไมมี่ กรุณาระบุช่ือโรงแรม หรือ ท่ีพกั

ช ั่วคราวท่ีจะไปพกั ในในกลุม่สมาชิกเชงเกน้ ........................................................................  

ท่ีอยู ่..................................................................................................................... .............................. 

.......................................................................... อีเมล ์.................................................................... ...  

หมายเลขโทรศพัท ์................................................... หมายเลขแฟกซ ์............................................ .... 

31. ช่ือและท่ีอยู ่ของบริษัทหรือหน่วยงานท่ีเชิญทา่นไป ........................................................................... .. 

.................................................... หมายเลขโทรศพัท ์ – โทรสาร .............................................. .......... 



 

 

ช่ือ-นามสกุล / ท่ีอยู ่/ หมายเลขโทรศพัท -์โทรสาร / อีเมล ์ของผูท่ี้ติดตอ่ ในบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ 

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

32. การรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยของผูข้อวีซา่ ระหวา่งทอ่งเท่ียวและพ านักอยู่ 

ออกโดยผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให ้(เจา้บา้น / บริษัท / หน่วยงาน) 

คา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพ     ตามท่ีระบุในขอ้ 31 และ 32  

 เงินสด      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 บตัรเครดิต    คา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพ 

 เช็คเดินทาง     เงินสด 

 ช าระเงินคา่ท่ีพกัแลว้ลว่งหนา้   ท่ีพกัมีผูจ้ดัหาให ้

 ช าระเงินคา่เดินทางแลว้ลว่งหนา้   คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านัก มีผูอ้อกให  ้

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ........................... (   ช าระเงินคา่เดินทางแลว้ลว่งหนา้ 

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..........................................  

33. ขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลในครอบครัวท่ีเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ 

สวิสเซอร์แลนด:์  ช่ือ-นามสกุล...........................................................................................................  

วนั / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด ............ / ............. / ............ สญัชาติ .......................................................  

หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .......................................................  

34. ความเก่ียวขอ้งผูกพนักบับุคคลในครอบครัวท่ีเป็นพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ 

สวิสเซอร์แลนด ์

คูส่มรส    บุตร    หลาน       

ญาติผูสื้บเช้ือสายซ่ึงอยูใ่นความดูแล 

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทั

เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 


