
ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด ์ 

7 วัน 4 คืน  
 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 
 

 

นําทํานเดินทางสํูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เท่ียวลูเซิร์น (Lucerne)  เมืองยอดนิยม นําทํานพิชิตเทือกเขาแอลป์ โดย 

ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) ท่ีมีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 3,454 เมตร พาเท่ียวกรุงเบิร์น  (Bern) 

เมืองหลวงท่ีได๎รับการข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถํายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณ

อายุกวํา 800 ป ีท่ีเมืองมองเรอซ์ เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น  (Matterhorn) ใหญํ

สุดในยุโรป เท่ียวชมเมืองเวเวํย์ (Vevey) เมืองท่ีได๎ช่ือวําเป็น “ไขํมุกแหํงริเวียรําสวิส” ตามรอยท่ีประทับของสมเด็จยํา  

ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถํายรูปกับ นํ้าพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา 

***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) *** 

 

 กําหนดการเดินทาง     8-14, 22-28 พ.ย. / 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 6-12 ธ.ค. 2559 

                         [เทศกาลปีใหมํ] 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 / 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

**ไมํรวมคําธรรมเนียมวีซํา*** 

 D1.กรุงเทพฯ – ดูไบ 

     D2.ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น 

     D3.ลูเซิร์น – ขึ้นเขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน 

     D4.อินเทอลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท 

     D5.เซอร์แมท – ขึ้นเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเวํย ์– โลซานน ์

     D6. โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน 

     D7. ดูไบ – กรุงเทพฯ 



วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – ซูริค 

21.00 น. 
 

คณะพร๎อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศประตู  9 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีคอยต๎อนรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น 

01.05 น. ออกเดินทางสํูดูไบ โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK385 

*** วันที่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560  ออกเดินทางเที่ยวบินที่ EK371 เวลา 

02.05 น. และ ถึงดูไบ เวลา 05.55 น.*** 

 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ นําทํานเปล่ียนเครื่องเพื่อเดินทางตํอ  

08.30 น. ออกเดินทางสํูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเท่ียวบิน EK 087  

12.25 น. เดินทางถึง สนามบิน ซูริค  (เวลาท๎องถ่ินช๎ากวําประเทศไทย 5 ช่ัวโมง  และจะ

ปรับเวลาในวันท่ี 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาท๎องถ่ินช๎ากวําประเทศไทย 6 

ช่ัวโมง) หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและ ศุลกากร เดินทางสํู เมืองลูเซิร์น  

(Lucerne) เมืองทํองเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห๎อม

ล๎อมไปด๎วยทะเลสาบและขุนเขา  จากนั้นพาทํานชมสิงโตหินแกะสลัก  (Dying 

Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการ

สละชีพอยํางกล๎าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค .ศ.

1792 ชมสะพานไม๎ชาเปล  (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว ถึง 204 เมตร 

ทอดข๎ามผํานแมํนํ้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์

ของเมือง ลูเซิร์น เป็นสะพานไม๎ท่ีมีหลังคาท่ีเกําแกํท่ีสุดในยุโรป สร๎างขึ้นเมื่อปี 

ค.ศ.1333 โดยใต๎หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส  ตลอด

แนวสะพาน   จากนั้นให๎ทํานได๎อิสระเลือกซื้อสินค๎าของสวิส เชํน ช็อคโกแลต , 

เครื่องหนัง , มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น

ต๎น 

 

 

 

ระยะทาง 37 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 40 นาที 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทํา 

วันที่สามของการเดินทาง        ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอลาเกน 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสํู เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงาม

และยังเป็นท่ีตั้งสถานีรถไฟขึ้นสํู  ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมื่อ ปี คศ .

2001 องค์การยูเนสโก ประกาศใ ห๎ยอดเขา จุงเฟรา  เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทาง

ธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทํองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขา

จุงเฟราท่ีมีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวําง

เส๎นทางขึ้นสํูยอดเขาทํานจะได๎ผําน ชมธารน้ําแข็งท่ีมีขนาดใหญํจนถึง  สถานี

รถไฟ จุงเฟราย อร์ค  (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูํสูงที่สุดในยุโรป  

(Top of Europe) เข๎าชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักให๎สวยงาม อยูํ

ใต๎ธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร  

ระยะทาง 84 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บําย พาทํานชมวิวท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป      ระยะทาง 35 กม.



ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได๎กว๎างไกลท่ีถึงชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมต ร โดยไมํเคยละลาย อิสระให๎ทํานได๎

สนุกสนานกับการถํายรูป เลํนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด

เขาและท่ีไมํควรพลาดกับการสํงโปสการ์ดโดยท่ีทําการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดใน

ยุโรป  นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมํซ้ําเ ส๎นทางเดิม  ให๎ทํานได๎ ชมวิว

ทิวทัศน์ท่ี สวยงามและ แตกตํางกันจนถึง  สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen)จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสํู เมืองอินเทอร์ลาเก น 

(Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูํระหวําง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ    

ใช๎เวลาประมาณ 

40 นาที 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ฟองดูร์ชีส)   

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทํา 

(เพื่อความสะดวกของทําน กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค๎างคืนที่เซอร์แมน 1 คืน ในคืนถัดไป) 

วันที่สี่ของการเดินทาง    อินเทอลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานเดินทางสํู กรุงเบิร์น  (Bern) ซึ่งได๎รับการยกยํองจากองค์การ

ยูเนสโกให๎เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค .ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัด

อันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค .ศ.

2010 นําทํานชม บํอหมีสีนํ้าตาล  (Bear Park) สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบิร์น นําทําน ชมมาร์กาสเซ  ยํานเมืองเกํา ปัจจุบันเต็มไปด๎วยร๎านดอกไม๎และ      

บูติค เป็นยํานท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดิ นเท่ียวชมอาคารเกํา อายุ 200-

300 ปี นําทํานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองนี้  

ถนนกรัมกาสเซ  ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎านภาพวาดและร๎านขายของเกําในอาคาร

โบราณ  ชมนาฬิกาไซ๎ท์  คล็อคเคํนทรัม  อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให๎ดูทุกๆ

ช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตํละค รั้ง นําทํานแวะถํายรูปกับ  โบสถ์  Munster 

ส่ิงกํอสร๎างทางศาสนาท่ีใหญํท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร๎างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท๎ายของพระเจ๎า   

ระยะทาง 56 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บําย นําทํานเดินทางสํู เมืองมองเทรอซ์  (Montreux)  เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยูํริม

ทะเลสาบเจนีวา ได๎ช่ือวําริเวียรําของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ๎านเรือน 

ริมทะเลสาบ   นําทํานถํายรูปกับปราสาทชิลยอง  (ด๎านนอก ) (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกวํา 800 ปี สร๎างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบ        

เจนีวา  ตั้งแตํยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY นําทํานสํู เมืองเซอร์

แมท (Zermatt) เมืองแหํงสกีรีสอร์ท  ยอดนิยม ท่ีได๎รับความนิยมสูง เนื่องจาก

เป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทา งอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมํใช๎น้ํามัน

เช้ือเพลิง แตํใช๎แบตเตอรี่ เทํานั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขา      

แมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได๎ช่ือวําเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส 

ระยะทาง 91 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

 

ระยะทาง 139 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง  

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพัก โรงแรม DERBY หรือเทียบเทํา   



***ชํวงเทศกาลปีใหมํอาจทําให๎ห๎องพักไมํเพียงพอ อาจมีการย๎ายไปพักที่เมืองแทซแทน*** 

วันที่ห๎าของการเดินทาง    เซอร์แมท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเวํย ์– โลซานน ์

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานเดินทางโดยกระเช๎าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขา ไคลน์

แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และได๎ช่ือวําเป็น

ยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ณ 

จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แม ทเทอร์ฮอร์น เข๎า ชมถํ้านํ้าแข็งที่อยูํสูงที่สุดในสวิส  

ถํายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งท่ีสวยงาม ได๎เวลาพอสมควร นําทํานเดินทางกลับลง

มาท่ีเมืองเซอร์แมท เชิญทํานอิสระกับการเดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซื้อของ

ฝากตามอัธยาศัย 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บําย นําทํานเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสํูเมืองแทซ (Teasch) จากนั้นเปลี่ยน

การเดินทางโดยรถโค๎ชปรับอากาศสํูเมืองเวเวํย์ (Vevey) คือเมืองท่ีตั้งอยูํในรัฐ

โว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยูํบนชายฝั่งทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ตํางก็ขนานนามใ ห๎เมืองเวเวํย์ เป็น "ไขํมุกแหํงริเวียรําสวิส "

(Pearls of the Swiss Riviera) ท่ีแม๎แตํศิลปินตลกช่ือดังแหํงฮอลลีวู๎ด    

“ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได๎อาศัยอยูํท่ีเมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต นําทํานชม

เมืองและถํายรูปคูํกับรูปปั้นชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin's statue) ตั้งบริเวณ

ด๎านหน๎า Food Museum โดยท่ีมีซ๎อมขนาดยักษ์ตั้งอยูํในทะเลสาบ ทําให๎มีการ

กลําวติดตลกกันวําเป็นรูปปั้นชาลี แชปลินกําลังหิว นําทํานเดินทางสํู เมือง         

โลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูํตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นับได๎วําเป็นเมืองท่ีมีเสนํห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 

มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแตํศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตั้งหลัก

แหลํงอยูํบริเวณริมฝั่งทะเลสาบท่ีนี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ 

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทํองเท่ียวจ ากท่ัว

โลกให๎มาพักผํอนตากอากาศท่ีนี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญสําหรับชาว

ไทยเนื่องจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จยํา  

 

 

ระยะทาง 149 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 20 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

 นําคณะเข๎าสํูท่ีพกัเมือง NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเทํา 

วันที่หกของการเดินทาง        โลซานน ์– เจนีวา – สนามบิน 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

 นําทํานชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตัว  ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็ น

สถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถํายรูปกับ ศาลาไทย  ท่ี

รัฐบาลไทยสํงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บําย จากนั้นนําทํานเดินทางสํู เมืองเจนีวา  นําชมเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาติ เมืองท่ี ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค๎าโลก , กาชาด

สากล ,แรงงานสากล ฯลฯ ถํายรูปกับ นํ้าพุเจทโด  ท่ีฉีดสายน้ําพุํงสูงขึ้นไปใน

อากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี ) และถํายรูปกับ นาฬิกาดอกไม๎ 

ระยะทาง 65 กม. 

ใช๎เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 



สัญลักษณ์ท่ีสําคัญของเมืองเจนีวา 

17.00 น. นําคณะเดินทางสํู  สนามบิน เจนีวา  เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

 

20.45 น. ออกเดินทางกลับสํูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK084   

วันที่เจ็ดของการเดินทาง       ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

09.35 น.  ออกเดินทางสํูสนามบินสุวรรณภูมิ เท่ียวบินท่ี EK372  

18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด๎วยความสวัสดิภาพ   

(ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์ การย๎ายเมืองที่เข๎าพัก เชํน กรณีที่

เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองที่ใกล๎ เคียงแทน  และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ 

หมายเหต ุ

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน  รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ

อนุญาตให๎เข๎าเมือง  รวมท้ังในกรณีท่ีทํานจะใช๎หนังสือเดิ นทางราชการ (เลํมสีน้ํา เงิน) เดินทาง หาก

ทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเท่ียว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 

4. กรณีท่ีคณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง  

5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว 

ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได๎ ทั้งน้ีข้ึนอยูํกับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ  

ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ 

 

             กําหนดการเดินทาง    8-14, 22-28 พ.ย. / 30 พ.ย.-6 ธ.ค. / 6-12 ธ.ค. 2559 

 

อัตราคําบริการ ราคา 

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ 62,900.- 

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 62,900.- 

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ 6,900.- 



เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 62,900.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน  

(กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 
62,900.- 

ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ  19,000.- 

คําธรรมเนียมยื่นวีซําประมาณ (ทํานละ) 3,500.- 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ 

(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่น่ัง confirm เทําน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม ** 

 

    

กําหนดการเดินทาง    [เทศกาลปีใหมํ] 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 / 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2560 

อัตราคําบริการ ราคา 

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ 79,900.- 

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 79,900.- 

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ 11,000.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน 79,900.- 

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน  

(กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 
79,900.- 

ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ  28,000.- 

คําธรรมเนียมยื่นวีซําประมาณ (ทํานละ) 3,500.- 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ 

(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่น่ัง confirm เทําน้ัน) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม ** 

 

อัตราคําบริการน้ีรวม 

1. คําตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ 

จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ 

3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  

4. คําห๎องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทํา  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คําอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คําเข๎าชมสถานท่ีทํองเท่ียวตามรายการ 

7. ลคําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่) 

คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท  

คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค๎าทําน ใดสนใจ ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท] 

**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท] 

 8.  คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์) 

 

อัตราน้ีไมํรวม 

1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. คําใช๎จํายสํวนตัว  อาทิเชํน   คําเครื่องดื่มท่ีส่ังพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ,            

คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา  20 ก.ก.และมากกวํา  1 ช้ิน,  คํารักษาพยาบาล  กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําท่ีสูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น 

3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3% 

4. คําธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 สวิสฟรังค์ ตํอคน ตํอวัน : 7 x 3 = 21 ยูโร) 

6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง 

7. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทํานละ 3,500.- 

8. คําทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 5 x 2 = 10 ยูโร) 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทําน้ัน 

2.  สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ  

3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที 

4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าท่ี  

    กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ 

    คําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้น 

  5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ท้ังแบบหมูํคณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าท่ี 

6. หากในคณะของทํานมีผูต๎๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวก

ในการเดินทางทํองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ช่ัวโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง 

หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงเหต 

 
 

 
 



 
 

ข๎อมูลเบ้ืองต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา 

 

1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ

พิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น 

2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎อ งแจ๎งให๎ทาง

บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําท่ีคํอนข๎าง

นานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎  

3. สําหรับผู๎เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตน เองในประเทศท่ีตน

พํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น 

4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน ผู๎

เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัท

ด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือ

เดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า 

5. ทํานท่ีใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 

และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม 

 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1.   ทางบริษัทได๎สํารองท่ีนั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว  หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 

      คําใช๎จํายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย 

3.   นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ท่ีจะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน 

      กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ท่ีมีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชํน   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ท่ีมีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย  

      และอํานาจในการให๎ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทํานั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท  

2. แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง   เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท 

3. แจง๎ยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายท้ังหมด 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทาง

ไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทแ ละผู๎เดินทาง

อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํท้ังนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายท่ีไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ  คําธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  



6. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน ) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา

มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายท่ีเกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีท่ีกรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตามจํานวน  

7. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด    

8. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าท่ี ไมํวําเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด 

 

เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (สวิตเซอร์แลนด์) 

ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ 

ยื่นวีซําแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซํา TLS Contact 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎า 

อายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต๎องไมํชํารุด

(หนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)  

2. รูปถําย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาว

เทํานั้น ถํายไมํเกิน 6 เดือนห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ ไมํใสํคอน

แทคเลนส์ รูปไมํเลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผู๎เดินทางออกคําใช๎จํายเอง ใช๎ Bank Statement บัญชีออม

ทรัพย์ ย๎อนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทํานั้น(รบกวนลูกค๎า

ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กํอน 1-2 วัน แล๎ว คํอยขอ 

Statement เพ่ือให๎อัพเดทไมํเกิน 15 วันหรืออยูํในเดือนที่ยื่นวีซํา) 

- กรณีผู๎เดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง ใช๎สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย๎อนหลัง 6 

เดือน(ของผู๎ที่ออกคําใช๎จําย)  

              **สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**  

4. หลักฐานการทํางาน   

- เจ๎าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็นกรรมการหรือห๎ุนสํวน อายุ

ไมํเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค๎า(พค.0403) 

- กิจการไมํจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร๎อมเอกสารประกอบ เชํน รูปถํายร๎าน สัญญาเชําที่ 

โฉนดที่ดิน เป็นตัน 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ต ใช๎คําวํา “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช๎หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู ํ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต๎องตรงตามหน๎าพาสปอร์ตใช๎คําวํา “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 



 

5. เอกสารสํวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบ๎าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ป)ี 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยํา/มรณะบัตร(ถ๎าม)ี 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎ามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมํถึง 20 ปี ไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต๎นสังกดั (โดยบิดาจะต๎อง

คัดหนังสือยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา)พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า

พาสปอร์ตมารดามาด๎วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต๎นสังกัด (โดยบิดาจะต๎องคัด

หนังสือยินยอมระบุให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับมารดา) พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า

พาสปอร์ตบิดามาด๎วย 

-  หากเด็กไมํได๎เดินทางพร๎อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต๎องคัดหนังสือระบุยินยอมให๎

บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่าย

ใดเป็นผู๎มีอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว 

- *** กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา 

  

 

 

                                                                               

เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได๎

ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข๎อมูลยื่นวีซําเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 

(กรุณากรอกข๎อมูลให๎ครบถ๎วนตามความเป็นจริงทุกข๎อ  เน่ืองจากจะมีผลตํอการพิจารณาวีซําของทําน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู๎เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 



7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตํางจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตํงงาน (จดทะเบียน)        แตํงงาน (ไมํจดทะเบียน)               

  หยํา                แยกกนัอยูํ                       หม๎าย (คูํสมรสเสียชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที่ผู๎สมัครขอวีซําเป็นเด็ก อายุต่ํากวํา 18 ปีบริบูรณ์ ให๎ใสํชื่อ และที่อยูํ ผู๎ปกครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ที่อยูํของผู๎ขอวีซํา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดตํอได.๎........................................................ ......... 

12. อาชีพปัจจุบัน (หากค๎าขาย ให๎ระบุด๎วยวําค๎าขายอะไร เชํน ขายเส้ือผ๎า ขายอาหาร เป็นต๎น) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือร๎านค๎า และที่อยู ํหมายเลขโทรศพัท์  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูํของ

สถาบันศึกษา  

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

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

14. วีซําเชงเกนที่เคยได๎รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผํานมา 

            ไมํเคย 

     เคยได๎   ใชไ๎ด๎ตั้งแตํวันที.่......................................ถึงวนัที่............................................ 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซําเชงเก๎นกํอนหน๎านี้ 

                  ไมํเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

 

16.  ทํานเคยถูกปฏิเสธวีซําหรือไมํ 

    ไมํเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคําใช๎จํายในการดํารงชีพระหวํางการเดินทางและพํานักอยูํของผู๎ร๎องขอ 

      ตัวผู๎ขอวีซําเอง    มีผู๎อื่นออกให๎(ญาติ/บริษัท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชื่อ ...................................................... 

  

ส่ิงที่ชํวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงที่ชํวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ทีพั่กที่มีผู๎จัดหาให๎ 



 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแร มแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎

ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 

ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละ

ชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซ่ึงถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะ

ได๎เป็น 1 เตียงให ญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพัก

เน่ืองจากโรงแรมน้ันไมํสามารถจัดหาได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่

อาจมีการแยกห๎องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องท่ีเป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมํ

มีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ชําระคําที่พักลํวงหน๎าแล๎ว    คําใช๎จํายทั้งหมดระหวํางพํานักมีผู๎ออกให๎ 

   ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว    ชําระคําพาหนะลํวงหน๎าแล๎ว 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทางเทํานั้น 

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 


