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**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 55 

EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น** 

 

วนัแรก   กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

23.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู3 แถว D โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทาง น าทา่นเช็คอนิและโหลดสมัภาระ 

 

วนัทีส่อง   ซูรคิ -  เบริน์ – บอ่หม ี– ยา่นเมอืงเกา่กรงุเบริน์ - หอนาฬกิาซทึกลอกเกอ – เบยีล 

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG970 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง แลว้น าทกุทา่น

ออกเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (Zurich) น าทา่นความงามของ ทะเลสาบซูรคิ (Lake Zurich) 

ทีต่ัง้อยูท่างทศิใตข้องเมอืงซรูคิ เป็นทะเลสาบขนาดใหญท่ีม่พีืน้ทีร่วมถงึ 1,829 ตาราง

กโิลเมตร แถมดว้ยววิของตัวเมอืงซรูคิรมิทะเลสาบทีส่วยมากทีห่นึง่ จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูที ่

โบสถ ์Fraumünster เป็นหนึง่ในสีโ่บสถห์ลักของเมอืงซรูคิ โบสถ ์Fraumünster ภายนอก

ของโบสถ ์Fraumünster ประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ ่5 บาน เรยีกวา่ กระจกชากาล 

ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติรกรชาวเบลารสุ-ฝรั่งเศส (Marc Chagall) และไดต้ดิตัง้ในปี

ค.ศ. 1970 กระจกแตล่ะบานตกแตง่ดว้ยสโีดดเดน่แสดงใหถ้งึเรือ่งราวของครสิเตยีน ไลจ่าก

ดา้นซา้ย(ทศิเหนือ) จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูทีโ่บสถ ์Grossmünster เป็นโบสถส์ไตลโ์รมัน

นกิายโปรแตสแตนทท์ีม่จีดุเดน่อยูท่ีเ่ป็นหอคอยตกึคูแ่ฝด ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซรูคิ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นหนึง่ในสีโ่บสถห์ลักของเมอืงซรูคิ จากนัน้ปลอ่ยอสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที่

ถนน บานโฮฟสตราเซอร ์(Bahnhofstrasse) เป็นถนนคนเดนิขนาดใหญแ่ละยงัเป็นถนน

ส าคัญทีเ่ชือ่มตอ่กับรถรางไมเ่พยีงแตนั่กทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ทีช่ ืน่ชอบ แตผู่ค้นทอ้งถิน่เองก็ชอบ

มาเดนิซือ้ของกันอยา่งไมข่าดสาย มใีหเ้ลอืกตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งประดับ รา้นของทีร่ะลกึเชน่

ช็อกโกแลตสวสิก็หาไดท้ีน่ี่ เรยีกไดว้า่เป็นยา่นการคา้ทีค่กึคกัมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืง ซรูคิ 

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [1] 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
พกัเดีย่ว 

21 - 28 เมษายน 2563   58,888.- 9,900.- 

15 - 22 พฤษภาคม 2563   56,888.- 9,900.- 
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 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Bern) เมอืงอกีหนึง่เมอืงทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มา

สวติเซอรแ์ลนด ์เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่วยงามดว้ยบา้นเรอืนในบรรยากาศสบายๆ ตามสไตล์

เมอืงเกา่ทั่วไป น าทา่นชมเมอืงเกา่กรงุ

เบริน์ เดนิเลน่เทีย่วชม ยา่นเมอืงเกา่กรงุ

เบริน์ (Bern Old Town)  เพือ่ชมบา้นเรอืน

สมัยยคุกลางทีย่งัคงเสน่หข์องเมอืงเกา่อยู ่

ส าหรับแลนดม์ารก์ในยา่นเมอืงเกา่ตอ้งยก

ใหก้ับ หอนาฬกิาซทึกลอกเกอ 

(Zytglogge) บนหอคอยทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่

ปี 1218 และถอืเป็น 1 ใน 3 ของนาฬกิาที่

เกา่แกท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ในทกุ

ชัว่โมงจะมเีสยีงดนตรพีรอ้มตุก๊ตาทีอ่อกมา

เตน้ระบ าใหไ้ดช้มกนั นอกจากนี้ยงัมอีาคาร 

โบสถ ์และอาคารเกา่แกม่ากมายทีเ่ป็นสว่นส าคัญท าใหเ้มอืงเกา่แหง่นี้ถกูยกเป็นมรดกโลกโดย

องคก์ารยเูนสโก ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบยีล (Biel)  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [2] 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Mercure Biel หรอืระดบัเดยีวกัน 

วนัทีส่าม เจนวีา – น า้พุเจดโด – นาฬกิาดอกไม ้- มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง – โลซานน ์– 

ศาลาไทย  

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูเ่มอืง เจนวีา (Geneva) อกีหนึง่เมอืงใหญข่องประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืง

ศนูยก์ลางการคา้และเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศ และยังเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ขององคก์าร

นานาชาตมิากทีส่ดุในโลกอกีดว้ย ท าใหไ้ดร้ับยก

ยอ่งเป็นเมอืงนานาชาต ิเจนีวายังไดช้ือ่วา่เป็น

เมอืงทีป่ระชากรมคีวามเป็นอยูท่ีด่ ีมคีุณภาพชวีติ

ทีด่เีลศิเป็นอันดับทื ่2 ของโลก น าทกุทา่นเทีย่ว

ชมโดยรอบเมอืงเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนวีา 

(Lake Geneva) ทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอันดับ

สองของทวปียโุรป โดยกนิพืน้ทีอ่ยูใ่น 2 ประเทศ

คอื ฝรั่งเศสและสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนีย้ังเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม ทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งความ

สวยและใสสะอาด พรอ้มดว้ยววิและบรรยากาศดีๆ  

รมิทะเล ชมแลนดม์ารก์ส าคัญอยา่ง น า้พุเจดโด (Jet d’Eau) น ้าพทุีส่งูทีส่ดุในโลก  แหง่นี้

เป็นสญัลักษณ์ของกรงุเจนีวาทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งก็ตอ้งแวะมาชม แลว้น าทา่นถา่ยรปูกบั นาฬกิา

ดอกไม ้ที ่สวนองักฤษ (Jardin Anglais) สถานทีท่ีน่ยิมมาถา่ยรปูกนัเพราะการจัดสวน

ดอกไมใ้หเ้ป็นรปูหนา้ปัดนาฬกิา โดยใชด้อกไมม้ากมายหลายชนดิในการจัดสวน 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [3] 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) เทีย่วชมเมอืง สดูอากาศบรสิทุธิ ์เป็นเมอืงที่

สวยและสงบทแตก็่เต็มไปดว้ยววิทวิทัศน์อนังดงาม เมอืงโลซานน์เป็นเมอืงทีส่ าคัญส าหรับ

ประชาชนชาวไทย เพราะเป็นเมอืงที ่"พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช" 

รัชกาลที ่๙ ทรงพ านักและศกึษาในวัยเด็ก น าทา่นชม ศาลาไทย (Thai Pavilion) ทีต่ัง้อยู่

บน สวนสาธารณะเดอน็องต ู(Denantou Park) ศาลาไทยแหง่นี้ตัง้อยูโ่ดดเดน่เป็นสงา่เป็น



 ซุปตาร์...โอ้โห!!! สวติเซอร์แลนด์ 

สญัลักษณ์แหง่การครองสริริาชสมบัตคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยูหั่วรัชกาลที ่9 ศาลาไทยสทีอง

ถกูสรา้งและออกแบบอยา่งงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืชา่งคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 6 เมตรและสงู 16 เมตร น าทา่นผา่นชม มหาวหิารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) มหา

วหิารส าคัญของโลซานน์ทีต่ัง้เดน่เป็นสง่าอยูใ่จกลางเมอืง เป็นหอคอยและยอดโดมแหลมสงู 

มหาวหิารเกา่แกแ่หง่นี้สรา้งขึน้ตัง้แตปี่ 1235 สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ และ

หนา้ตา่งทรงกหุลาบขนาดใหญท่ีด่า้นหนา้นัน้ก็ถอืเป็นผลงานศลิปะชัน้น าของยโุรป จากนัน้น า

ทกุทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบยีล (Biel)  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร [4] 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Mercure Biel หรอืระดบัเดยีวกัน 

 

วนัทีส่ ี ่ รถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นน – ยอดเขาจงุเฟรา – เลาเทอรบ์รนุเนน – น า้ตกสเตาบบ์าค – 

อนิเทอรล์าเกน้   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสูส่ถานีรถไฟเพือ่ขึน้ รถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นน เพือ่ขึน้ไปยงั ยอดเขาจงุเฟรา 

(Jungfraujoch) ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่รยีกวา่ “Top 

of Europe” เป็นจดุทีส่งูทีส่ดุในยโุรปดว้ยความ

สงูสดุถงึ 3,466 เมตร ระหวา่งทางการน่ังบนรถไฟ

ขึน้บนยอดเขาเราก็จะไดช้มธรรมชาต ิป่าไม ้ทุง่

หญา้และอโุมงค ์รวมถงึบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้มาใน

สไตลข์องชาวสวติเซอรแ์ลนด ์เมือ่ขึน้ไปถงึยอดเขา 

เราจะไดพ้บกับววิรอบขา้งทีส่วยงามเป็นอยา่งมาก 

มหีมิะบนยอดเขา ใหท้า่นไดเ้ลน่และสมัผัสหมิะกัน

อยา่งเต็มทีถ่งึแมจ้ะไมใ่ชฤ่ดหูนาวก็ยังมหีมิะใหท้า่น

ไดช้ม เพราะดว้ยยอดเขาทีม่คีวามสงูมากจงึท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็นตลอด จากนัน้น าทา่นชม ธารน ้าแข็ง หรอื กลาเซยีร ์(Glacier) ทีม่ขีนาดใหญ ่

บนยอดเขาแหง่นีย้ังม ีอโุมงคน์ ้าแข็ง (Ice Palace) มกีารตกแตง่อโุมงคเ์กา่ใหก้ลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่ว  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร Top of Europe Restaurant บนยอดเขาจงุ

เฟรา [5] 

น าทา่นขึน้รถไฟทีอ่กีทางดา้นหนึง่ของยอดเขา เพือ่เดนิทางลงจากยอดเขาจงุเฟรา ระหวา่งทาง

แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนฺไชเด็ด จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟตอ่สู ่เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนน 

(Lauterbrunnen) เป็นเมอืงกลางหบุเขา

ทีม่เีสน่หเ์พราะม ี ธรรมชาต ิภเูขาสงู

ลอ้มรอบตัวเมอืงเป็นหมูบ่า้นขนาดกลางแต่

พรอ้มไปดว้ยความอดุมสมบรูณ์ทาง

ธรรมชาตแิละอากาศบรสิทุธิ ์น าทา่นแวะ

ถา่ยรปูที ่น า้ตกสเตาบบ์าค (Staubbach 

Falls) เป็นน ้าตกทีต่ดิอันดับน ้าตกทีส่งู

ทีส่ดุล าดับที ่3 ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ดว้ยความสงูถงึ 297 เมตร ถอืเป็นหนึง่ใน

น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง ตัวน ้าตกจะตกลงมาตรงๆ จากหนา้ผาสงู ท าใหบ้างสว่นกระจายเป็น
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ละอองเมือ่มาถงึดา้นลา่ง ท าใหด้สูวยงามและน่าชมมาก จากนัน้น าทา่นน่ังรถโคช้ตอ่สูเ่มอืง อนิ

เทอรล์าเกน้ (Interlaken) เพือ่ชมเมอืงทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสงูแหง่นี้ ซึง่นอกจาก

เทอืกเขาใหญแ่ลว้ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ยังเป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง 2 ทะเลสาบใหญค่อื 

ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อาคารบา้นเรอืนในเมอืง

สว่นใหญจ่ะสรา้งดว้ยสไตลส์วสิทีส่วยงามและดอูบอุน่  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [6] 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Hotel Continental Interlaken หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัทีห่า้  สเตทเชลเบริก์ – ยอดเขาชลิธอรน์  – ลูเซริน์ – สะพานไมช้าเปล - อนุสาวรยีส์งิโต 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงสเตทเชลเบริก์ (Stechelberg) หมูบ่า้นเล็ก ๆทีอ่ยูเ่ชงิเทอืกเขาแแอลป์ 

เพือ่ขึน้ เคเบิล้ คาร ์ทีจ่ะน าทา่นขึน้สู ่ยอดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) ใหท้กุทา่นไดช้ืน่ชม

ทัศนียภาพทีส่วยงามและตืน่ตาทีค่วามสงู 

2,970 เมตรเหนือ  ระดับน ้าทะเล และทีย่อด

เขาชลิธอรน์เป็นยอดเขาทีเ่ราจะสามารถชมววิ

แบบ 360 องศาของยอดเขาชือ่ดงัทัง้หลาย

พรอ้มๆ กันไดเ้ลย ตัง้แตย่อดเขาทติลสิ ยอด

เขาจงุเฟรา ยอดเขาไอเกอร ์และยอดเขาเมนิช ์

เทอืกเขาชลิธอรน์เคยเป็นสถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตร ์เจมส ์บอนด ์007 จงึท าใหม้ี

ชือ่เสยีงโดง่ดงั จงึท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วมาเยีย่ม

ชมเป็นจ านวนมาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [7] 

น าทา่นน่ังรถโคช้เดนิทางตอ่ไปยงั ลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงขนาดเล็กทีอ่ยูเ่กอืบจะถงึใจกลาง

ประเทศ เป็นเมอืงทีด่อูบอุน่อยูร่มิฝ่ัง “ทะเลสาบลเูซริน์” (Lake Lucerne) สามารถมองเห็นแนว

เทอืกเขาแอลป์ทีเ่ป็นววิทีส่วยงามทกุฤดกูาล เมอืงลเูซริน์เป็นเมอืงทีย่งัคงอนุรักษ์ความเกา่แก่

ของพืน้ทีไ่วไ้ดอ้ยา่งด ีจากนัน้น าทา่นเทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ทัง้ สะพานไมช้าเปล (Chapel 

bridge) เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกส่ดุในโลกมอีายหุลายรอ้ยปี พาดขา้มแมน่ ้ารอยส ์(Reuss 

River)  มป้ีอมปราการแปดเหลีย่มตัง้อยูก่ลางสะพาน เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์และประวัตศิาสตร์

ของเมอืงลเูซริน์ โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพเขยีนเรือ่งราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนดต์ลอดแนวสะพาน สรา้งขึน้เพือ่ใชข้า้มไปมาระหวา่งสองฝ่ังแมน่ ้า ตอ่มาน าทา่น

ถา่ยรปูกับ อนุสาวรยีส์งิโต  (Lion Monument) สญัลักษณ์ส าคัญอกีอยา่งหนึง่ของลเูซริน์ 



 ซุปตาร์...โอ้โห!!! สวติเซอร์แลนด์ 

เป็นอนุสาวรยีข์นาดใหญถ่กูแกะสลักเป็นรปูสงิโตรอ้งไหอ้ยูบ่นผาหนิ สรา้งโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ที่

มอบใหเ้ป็นของขวัญแกส่วติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เป็นการขอบคณุแกท่หารสวสิ 786 นายทีเ่สยีชวีติ

จากการปกป้อง พระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาร ีอองตัวแนตต ์จากการสูร้บกับชว่งการปฎิ

วัตฝิรั่งเศสในปี ค.ศ. 1792 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [8] 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Ameron Hotel Flora หรอืระดับเดยีวกัน 

วนัทีห่ก ลูเซริน์ – น า้ตกไรน ์- Stein am Rhein – ซุก - ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นสู ่น า้ตกไรน ์(Rheinfall) เป็นน ้าตกขนาดใหญท่ีส่ดุของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่น

แมน่ ้าไรน์ บรเิวณพรมแดนระหวา่งรัฐชฟัเฮาเซนิกับรัฐซอืรชิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้าตก

แหง่นี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 

เมตร ดว้ยน ้าตกไรน์มนี ้าเป็นสเีขยีวมรกตใส

ไหลอยา่งเชีย่วกราดท าใหเ้กดิฟองขาวแตก

กระเซ็นยามกระทบกับแกง่หนิ ละอองน ้าที่

กระจายปกคลมุไปทั่ว เกดิภาพทีง่ดงามจับ

ใจ พรอ้มสดูอากาศบรสิทุธิ ์และสมัผัส

ตน้ไมใ้หญเ่รยีงรายทั่วบรเิวณ จากนัน้น า

ทา่นสู ่Stein am Rhein เป็นเมอืงเล็กๆ

ทางตอนเหนอืของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ทีม่แีมน่ ้า ไรน์ ไหลผา่นกลางเมอืง ความ

สวยงามแบบน่ารกัตามสไตลเ์มอืงเล็กๆ ท าให ้Stein am Rhein กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วที่

ส าคัญอกีแหง่หนึง่ของประเทศ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [9] 

น าทา่นน่ังรถโคช้สู ่เมอืง ซุก (Zug) เมอืงขนาดเล็กทีม่อีดตีมายาวนาน น าทา่นชม ยา่นเมอืง

เกา่ ทีน่่าสนใจมาก ทัง้แนวอาคารบา้นเกา่แกท่ีส่รา้งกันตัง้แตย่คุกลาง จัตรุัสกลางเมอืง และ

น ้าพทุีต่กแตง่ดว้ยรปูปั้นสวยๆ ตามสไตลย์โุรปก็มใีหช้มมากมายในเมอืงซกุแหง่นี้ ไมพ่ลาด

ชมไฮไลทข์องเมอืงคอื หอนาฬกิาสงู 25 เมตร ทีส่รา้งในสมัยศตวรรษที ่13 แตย่งัคงท าหนา้ที่

บอกทัง้เวลา วนัที ่และขา้งขึน้ขา้งแรมไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า จากนัน้น าทา่นสูเ่มอืง ซรูคิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร [10] 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zurich Airport หรอืระดับเดยีวกนั 

วนัทีเ่จ็ด ซูรคิ - สนามบนิซูรคิ   

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เดนิทางกลับประเทศไทย 

13.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่งบนิ) 

 



  ซุปตาร์...โอ้โห!!! สวติเซอร์แลนด์
  

วนัทีแ่ปด สุวรรณภูม ิ(กรงุเทพฯ) 

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++ 

 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขบัรถทอ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 55 

EUR/ทา่น/ทรปิ  ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของทา่น** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของ

ประเทศสามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลา

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทาง

ตา่งประเทศทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี           คา่

มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่เชง้เกน้ 4,000 บาท/ทา่น (บรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทกุกรณี หากทา่นไม่ผ่านกา

รพจิรณาจากสถาณทตู) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถทอ้งถิน่, 55 EUR/ทา่น/ทรปิ ท ัง้นีท้า่สามารถใหม้ากกวา่

นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิาร

เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท พรอ้มคา่วซี่า 4,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณี

ลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 



 ซุปตาร์...โอ้โห!!! สวติเซอร์แลนด์ 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธิ

ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของยุโรป หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
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15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 
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เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคูท่ีย่ังไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข ึน้ไป 

โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด  

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง หา้มสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส,์ หา้มยิม้เห็นฟัน, หา้มสวมตา่งหูและเครือ่งประดบั พืน้หลัง
ฉากสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 3.5 X 4.5 เซนตเิมตร ขนาดของใบหนา้ตอ้งมขีนาดใหญ ่80% ของพืน้ที ่ตอ้งรวบผมใหเ้ห็นใบหู

และคิว้ทัง้ 2 ขา้งและตอ้งเห็นไหลท่ัง้ 2 ขา้ง จ านวน 2 รูป  ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 

3. เอกสารส าคญัสว่นบุคคล  

3.1 ส าเนาทะเบยีนบา้น  

3.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรอื ส าเนาบัตรขา้ราชการ  

3.3 ส าเนาทะเบยีนสมรส (กรณีจดทะเบยีนสมรส)  

3.4 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุ (กรณีมกีารเปลีย่นชือ่ หรอื นามสกลุ) 

3.5 ส าเนาสตูบิัตร (กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

4. กรณีเป็นพนักงานบรษัิท (มอีายุ 30 วัน นับจากวันทีอ่อกการงาน) 

    ใบรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบัน วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้ และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพื่อเดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างาน

ตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีเป็นเจา้ของกจิการ (ไม่เกนิ 3 เดอืน นับจากวันทีอ่อก) 

ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสอืรับรองทีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน พรอ้มวัตถุประสงคห์รือใบเสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิ

ของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลกัฐานทางการเงนิ (มอีายุ 15 วัน นับจากวันทีอ่อก) 

- รายการเดนิบัญชอีอมทรัพย ์(Statement) 3 เดอืนจากธนาคารเท่านั้น ควรเลอืกเล่มทีม่ีการเขา้ออกของเงนิ

สม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่าม ีฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการ
เดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา **สถานทตูไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน 

และสหกรณ์ออมทรัพย*์* 

- กรณีทีผู่อ้อกค่าใชจ้่ายให ้ตอ้งมีหนังสอืสปอนเซอร ์และหลักฐานเชือ่มโยงความสัมพันธ ์ เชน่ ทะเบียนบา้น 
ทะเบยีนสมรส สตูบิัต ิพรอ้มเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่าย ในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสาร
ขอ้ 1-6 แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดง ความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมา

ท างานของทา่น โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  

7. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  

- จะตอ้งมี หนังสอืรับรองจากทางสถาบันการศกึษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจรงิ) เท่านัน้ (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่

ออก) 

8. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางกบัพ่อและแม่ 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศ ** ตอ้งไปขอหนังสอืยนิยอมจากทีว่่าการเขตหรืออ าเภอ
เทา่นัน้ และระบุชือ่บุคคลทีเ่ด็กจะเดนิทางไปดว้ยและความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางทีม่ตีอ่เด็ก** พรอ้มเอกสารดงัตอ่ไปนี้ 

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสตูบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหว่างผูเ้ดนิทางกบัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหฉ้บับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9. **กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมีหนังสอืรับรองการปกครองบุตรและเอกสาร

การหย่ารา้งตอ้งมขีอ้ความระบุว่ามอี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว** 

กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิา มารดา  

- บัตรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของบดิา / มารดา 

- ส าเนาพาสปอรต์บดิา / มารดา 

- หลกัฐานการเงนิของผูเ้ป็นสปอนเซอรใ์นการออกคา่ใชจ้่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสตุบิัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันทีม่ายืน่ขอวซีา่ บดิาและมารดา ตอ้งเดนิทางมาเซ็นแบบฟอรม์การรอ้งขอวซีา่ใหก้บับุตร ** 
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10. การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้บร ิษัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสาร ดงักลา่วเชน่กนั 

12. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิ
ของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่นเนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู บันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

 

 

หมายเหต ุ

เอกสารทกุฉบับตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ และชือ่ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอตทกุตวัอักษร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ซุปตาร์...โอ้โห!!! สวติเซอร์แลนด์ 

แบบฟอรม์รายละเอยีดในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ 
** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้!!** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

 

 

ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)............................................................................................................ . 

นามสกลุตอนเกดิหรอืกอ่นสมรส................................................................................................... .............. 

วัน/เดอืน/ปีเกดิ............................................................................................................. ......................... 

เลขทีพ่าสปอรต์.......................................................วันหมดอายุ.............................................. ................. 

สถานภาพ   โสด  สมรส  แตง่งานไม่จดทะเบยีน   หย่า   หมา้ย 

     

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถตดิตอ่ได ้................................................................................................................. 

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.์.................................. ..................... 

เบอรโ์ทรศพัท(์บา้น) .............................................. เบอรโ์ทรศพัท(์มอืถอื)................................................... 

***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................... 

 

อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  ว่างงาน  

ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ................................................................................................................. 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา ............................................................................................................... 

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

จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย.์................................ ..................... 

เบอรโ์ทรทีท่ างาน/สถานศกึษา ................................................................................................................. 

รายไดต้อ่เดอืน............................................................................................................... ........................ 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่ างาน/สถานศกึษา...........................................................................................................  

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยไดร้ับวซีา่เชงเกน้หรอืไม่ 

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยไดร้บัวซีา่เชงเกน้ กรณุาระบุประเทศ รหัสวซีา่ วัน/เดอืน/ปี ของวนัออกและวันหมดอายุของวซีา่ 

1. ............................................................................................................................. ..................  

2. ...............................................................................................................................................  

3. ............................................................................................................................. ..................  

4. ...............................................................................................................................................   

 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้หรอืไม่ 

ไม่เคย 

เคย  

กรณีเคยพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่ท าวซีา่เชงเกน้ กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดอืน/ปี ทีพ่มิพล์ายนิว้มอื 

1. ............................................................................................................................. ..................  

2. ............................................................................................................................. ..................  

 

ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตผุลในการถกูปฎเิสธ)........................................................................................................ 

 

ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

    ตวัผูข้อวซีา่เอง  

    มผีูอ้ืน่ออกให ้ชือ่ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย ........................................................... ความสมัพันธ.์..................... 


