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HILIGHT 

 น าทา่นบนิตรงสู ่มหานครมลิาน 

(Milan) ประเทศอติาล ีเมอืงหลวงแหง่

แฟชัน่ชัน้น า 

 ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ใหญ่สดุในยโุรป 

 ตามรอยทีป่ระทับของสมเด็จยา่ ณ 

เมอืงโลซานน ์(Lausanne)  

 ถา่ยรูปกบัปราสาทชลิยอง (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 

800 ปี ทีเ่มอืงมองเรอซ ์

 พชิติ 3 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) 

เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000)

และเขาซุนเนกกา (Sunnegga) 

 

 

Romantic Trip  

Italy  Swiss  

3 Mountains 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์

8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: พฤษภาคม  - ธนัวาคม 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 59,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 22 - 29 พ.ค. 62 66,900 

วนัที ่ 17 - 24 ม.ิย. 62 66,900 

วนัที ่ 26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62  68,900 

วนัที ่ 19 ส.ค. – 26 ส.ค. 62 62,900 

วนัที ่ 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 62,900  

วนัที ่ 4 พ.ย. – 11 พ.ย. 62 59,900  

วนัที ่ 1-8 ,4-11 ,6-13 ธ.ค. 62 59,900 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมที่
พกั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 กรงุเทพฯ – มลิาน – แทซ – เซอรแ์มท   O O 
ALPEN RESORT 

 หรอืเทยีบเทา่  

3 
เซอรแ์มท - เขาซุนนเกกา– แทซ – เจนวีา – 

โลซานน ์ O X O 
       NOVOTEL      

       LAUSANNE 
       หรอืเทยีบเทา่ 

4 
โลซานน ์– เวเว่ย ์ – มองเทรอซ ์– กลาเซยีร ์
3000 – อนิเทอรล์าเกน  O O  O 

CITY 

OBERLAND 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลูเซริน์  O O O 
IBIS STYLES 

LUZERN 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 ลูเซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ – ซูก – ซูรคิ O X  O 
AIRPORT 

HOTEL ZURICH 
 หรอืเทยีบเทา่ 

7 ซูรคิ – สนามบนิ O   
 

8.  กรงุเทพ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคาน์เตอร ์

D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (เพื่อความ

สะดวกของท่าน กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรับคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มท 1 คนื ในคนืแรก) 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – มลิาน – แทซ – เซอรแ์มท 

00.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 940  

***คณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต่ธนัวาคมเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.35 น.

และถงึมลิานเวลา 07.10 น.*** 

07.35 น.  

 

 

ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอติาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศ

ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรจากนัน้เดนิทางสู่ตัวเมอืงมลิาน (Milan) เมืองที่เรียกได ้

วา่ เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั มหาวหิารแห่งเมอืงมิ

ลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที่ผสมผสานกัน เป็น

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานู

เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บวา่เป็นชอปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหรา

และเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้เิร ิม่การ

รวมชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน 

คอื ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ มเีวลาใหท้่านเลอืก

ซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่วทุกมุมโลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย

 

จากน ัน้น าทา่นสู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกรีีสอร์ท ยอดนิยมที่ไดร้ับ

ความนยิมสงู เน่ืองจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่

ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแม

ททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ จากน ัน้น า

ทา่นสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้ับความนิยมสูง 

เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามัน

เชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขา แมททอร์
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ฮอรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ALPEN RESORT  หรอืเทยีบเท่า  

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่น

ไปเดนิเลน่ทีเ่มอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที ่3 เซอรแ์มท - เขาซุนเนกกา– แทซ – เจนวีา – โลซานน ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถไฟ หรือ Funicular ที่ว ิง่ผ่านอุโมงคเ์จาะทะลุภูเขาสู่เขาซุนเนก

กา (Sunnegga) ทีม่คีวามสงูเพยีง 2,228 เมตร แตเ่รยีกไดว้า่เป็นจุดชมววิของยอดเขา

แมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบรเิวณบนยอดเขาน้ียังประกอบไป

ดว้ยทะเลสาบทัง้ 5 โดยจะน าท่านเดนิเทา้ไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกล่าวไดว้่ามี

ชือ่เสียงและสวยงามที่สุดของการชมววิยอดเขายอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น นั้นคอื ทะเล

สาบไลเซ (Leisee Lake) ทีต่ัง้บนความสงู 2,232 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ในช่วงฤดูรอ้น

น ้าในทะเลสาบทีใ่สราวกบักระจก จะสะทอ้นภาพของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์บนผวิน ้าที่

สวยงามยิ่งนัก (ถา้ในช่วงฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นพื้นน ้ าแข็ง) น าท่าน

เดนิทางกลับลงมาที่เมืองเซอรแ์มท เชญิท่านอสิระกับการเดนิเที่ยวชมเมือง หรือเลอืก

ซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทซ (Teasch) จากนัน้เปลีย่นการเดนิทางโดยรถโคช้

ปรับอากาศสู ่เมอืงเจนวีา(Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาต ิ

เมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล 

ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น า้พุเจทโด ทีฉี่ดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะ

วนัอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนีวา จากนัน้

น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าท่านชม เมืองโลซานน ์

(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมือง

ทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน

มาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบที่น่ี 

เมอืงโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจาก

มลพษิ จงึดงึดดูนักท่องเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงน้ียังเป็นเมือง

ทีม่คีวามส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า น า

ท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรง

โปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตัง้ใน
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สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4 โลซานน ์– เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– กลาเซยีร ์3000 – อนิเทอรล์าเกน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) คือเมืองที่ตั ้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็

ขนานนามใหเ้มืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ"(Pearls of the Swiss 

Riviera) ทีแ่มแ้ตศ่ลิปินตลกชือ่ดงัแห่งฮอลลวีูด้    “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและได ้

อาศยัอยู่ทีเ่มอืงน้ีในบัน้ปลายชวีติ น าท่านชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาล ีแชปลนิ 

(Charlie Chaplin's statue) ตัง้บรเิวณดา้นหนา้ Food Museum โดยที่มีซอ้มขนาด

ยักษ์ตัง้อยู่ในทะเลสาบ ท าใหม้กีารกลา่วตดิตลกกนัวา่เป็นรูปปั้นชาล ีแชปลนิก าลงัหวิ น า

ท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ ร ิม

ทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่ว่ารเิวียร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บา้นเรือน ริม

ทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่

ยุคโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเชา้

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยกัษ์ ขึน้สู่เขากลา

เซียร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" The Peak Walk by 

Tissot"  สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดบัความสูง 3,000 เมตร 

ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุด

สายตา จากนัน้น าท่านสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้่าน

ไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ    

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดูว)์  

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซริน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยัง
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เป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์าร

ยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป 

น าคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิช ิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่า

ระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได ้

ผ่านชมธารน ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 

สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 พาท่านชมววิทีล่านสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรปทีร่ะดบัความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผัสกบัภาพของธาร

น ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 

700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอด

เขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่

ท าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ 

ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศนท์ีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบ

รุนเนนิ(Lauterbrunnen) เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอด

นยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้

พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจาก

การปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็น

เหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้ง

ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ 

ตลอดแนวสะพาน   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่6 ลูเซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ – ซูก – ซูรคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านล่องเรอืทะเลสาบลูเซริน์ (lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบสีพ่ันธรัฐที่มี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที4่ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่

โอบลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ(MountRigi) และยอดเขาพลิาตุส (Mount Pilatus) ท าใหว้วิ

ทวิทัศน์ดูงดงามยิ่งขึน้ทะเลสาบลูเซริน์ ไดช้ื่อว่าสวยสุดในสวติเซอรแ์ลนดท์ัศนียภาพ

บรเิวณรอบๆทะเลสาบลเูซริน์ เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลยีบไปตามเนิน

เขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไมน้านาพรรณออกดอกบาน
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สะพรั่ง จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด

พับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 ออกเดนิทางสู่เมืองซูก (ZUG) ใหท้่านเดนิเล่นชมเมืองเก่า จากนัน้ออกเดนิทางต่อสู่

เมอืงเมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์

รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์

เยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแม่ชทีี่มีกลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมัน

อาศยัอยู่ น าท่านสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มี

มาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็น

ศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก AIRPORT HOTEL ZURICH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่7 ซุรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิซูรคิ เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) 

และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่TG 971  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางระหกวา่ง 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 และ 4 พ.ย.เป็น

ตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.15 น.และถงึกรงุเทพเวลา 06.10 น. 

วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม :  Romantic Trip  

Italy  Swiss  3 Mountains 

อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์

8 วนั 5 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

22 - 29 พ.ค. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 46,900 8,500.- 

17 - 24 ม.ิย. 62 66,900 66,900 66,900 66,900 46,900 8,500.- 

26 ก.ค. – 2 ส.ค. 62 68,900 68,900 68,900 68,900 40,900 10,500 

19 ส.ค. – 26 ส.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 10,500 

25 ต.ค. – 1 พ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 11,500 

4 พ.ย. – 11 พ.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

1-8 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

4-11 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

6-13 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 37,900 9,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  
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9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 

3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (18 สวติฟรังก)์ 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 สวติฟรังก)์  
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 
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***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรูปถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารุด *** 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 
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- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

-  

**สถานทูตไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรุณาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณชิย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมุดบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซี่า *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   

   
   

  

 QE3MXP-TG004 หนา้ 17 จาก 16 

 
 

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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