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มลิาน | เซอรแ์มท | กลาเซยีร ์3000 | โลซานน ์ 

อนิเทอรล์าเคน | เมอืงซกุ | ยอดเขารกิ ิ| ลเูซริน์ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซยีร ์อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์   
7 DAYS 4 NIGHTS  

เดนิทาง กมุภาพนัธ ์– กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพยีง  45,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพฯ 

วันที ่2. ดไูบ - มลิาน -  เซอรแ์มท - ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – แทซ 

วันที ่3. แทซ – กลาเซยีร ์3000 - เจนวีา – โลซานน ์

วันที ่4. โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเคน - ซกุ 

วันที ่5. ซกุ – น่ังรถไฟไตเ่ขารกิ-ิ ลเูซริน์ – มลิาน  

วันที ่6. มลิาน - เบอรก์าโม - Fox town outlet -สนามบนิ 

วันที ่7. ดไูบ – กรงุเทพ ฯ  
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ   

18.00 น. 

 

20.35 น. 

 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สาย

การบนิเอมเิรตส ์เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่01 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ เวลา 

00.50 น. ** 

** คณะเดนิทางตัง้แต่วันที ่02 มถิุนายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.25 น. และถงึดูไบ 

เวลา 00.50 น. ** 

วนัที ่2 ดไูบ - มลิาน - เซอรแ์มท - ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – แทซ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK101 

** คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่01 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 03.35 น. และถงึดไูบ เวลา 

08.15 น. ** 

07.45 น. ถงึสนามบนิมลิาโนมัลเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่27 ตุลาคม 2562) น าท่านสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืง

แห่งสกรีสีอร์ท ยอดนิยมที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น

ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ จากนัน้

น าท่านสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เนื่องจาก

เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่

เท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น

ยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย อสิระมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวั

ทา่นเอง  

ใหท้า่นอสิระเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  

หรือ เลือกซือ้ตั๋วขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

(Klein Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีสุ่ดของ

เทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุดสูงทีสุ่ดบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้

น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ (ราคา 100 CHF ) 

หรอื น่ังรถไฟฟนัเฟืองสูส่ถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าทา่นเดนิทาง

สูจุ่ดชมววิทีท่่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม น าท่านเดนิ

เทา้สูบ่รเิวณทะเลสาบทีอ่ยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะทอ้น

ภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิง่นัก ( โดยปกตนิ ้าใน

ทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับปรมิาณน ้าฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาที่เดนิทางไปชมอยู่

ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง) (ราคา 80-100 

CHF ) 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Tasch 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ELITE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 แทซ – กลาเซยีร ์3000 - เจนวีา – โลซานน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยกัษ ์ข ึน้สู่เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 

3000) น าท่านเดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้ม

หนา้ผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน

สวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดูว ,์ Cheese 

Fondue)  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา(Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิ

เมอืงที่ตัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ 

ถา่ยรูปกบัน า้พุเจทโด (jet d'eau) ทีฉ่ีดสายน ้าพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวัน

อากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่
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เมอืงโลซานน ์(Lausanne) น าชมเมอืงโลซานน์ ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโล

ซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตร์

อันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบที่นี ่

เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดู

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญส าหรับชาว

ไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่ น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว 

ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย 

ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOTEL AGORA SWISS NIGHT by FASSBIND หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเคน - ซุก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่

วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  น าทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทชิ

ลยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิ

ทะเลสาบเจนวีา  ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  น าเทีย่วเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) คอื

เมอืงที่ตัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็น "ไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิ"(Pearls of the Swiss 

Riviera) ทีแ่มแ้ตศ่ลิปินตลกชือ่ดังแห่งฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงใหลและไดอ้าศัยอยูท่ีเ่มอืงนี้

ในบัน้ปลายชวีติ เป็นการทดแทน ***)  

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อันเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ และ มี
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ความส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง มี

เวลาใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืงทีน่่ารักแหง่นี ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิ

ทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ

สวยงามของทัศนยีภาพแลว้ เมอืงนี้ยังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิม

ของเหลา่เศรษฐ ีคนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยอืน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 

ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) 

แลนดม์ารก์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคา

ซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเดน่ตัดกบัสหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ น าทา่นเขา้ชมรา้น

ท าทองทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ

ครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมสมยัจักรวรรดดินิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการ

วาดลายหนิออ่นดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายาก 

และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดับหา

ยากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ 

Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ซุก – น ัง่รถไฟไตเ่ขารกิ-ิ ลเูซริน์ – มลิาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านน ัง่รถไฟไตเ่ขารกิ ิ(Rigi) ทีถ่อืไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป และยัง

เป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi Kulm) นี้มทีีม่าจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า 

ราชนิแิหง่ภูเขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขา อืน่ๆ 

ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug  

เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี 

ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
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แมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ ี

หลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน 

 

 

ค า่ 

น าทา่นขา้มพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี

รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 มลิาน - เบอรก์าโม - Fox Town Outlet -สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบอรก์าโม (Bergamo) อกีหนึง่เมอืงส าคัญของอติาลตีอนเหนือ ได ้

ขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ดว้ยความ

สวยงามของเมอืงท าใหม้นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนเป็นอนัดับสองรองจากมลิาน โดยเมอืงนีแ้บง่เป็น เมอืง

ใหมด่า้นลา่ง ซติตา้ บาซซ่า (Citta Bassa หรอื Lower Town) จุดศูนยร์วมการเงนิ การคา้ 

ของเมอืง น าทา่นขึน้สูเ่มอืงเกา่ดา้นบนทีต่ ัง้อยูบ่นเนนิเขาซติตา้ อลัตา้ (Citta Alta หรอื Upper 

Town) เป็นเมอืงเกา่ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ตัวเมอืงโอบลอ้มดว้ยก าแพงเมอืงทีป้่องกันการ

รุกรานจากขา้ศกึในอดตี น าท่านเขา้สูจ่ตัรุสักลางเมอืง Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารที่

ส าคัญและสวยงามมากมาย มนี ้าพุตัง้อยู่ใจกลางจัตุรัส ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone 

Torre Civica ,ถ่ายรูปกับมหาวหิาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เขา้ชมหอบัพตศิ

มาของมหาวหิาร Santa Maria Maggiore Basilica วหิารประจ าเมอืงทีส่วยงามโดยเฉพาะอยา่งยิง่

ภายในทีต่กแต่งอยา่งวจิติรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหล่าเทพต่างๆ (วันอาทติย ์และ วันทีม่พีธิกีรรมทาง
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ศาสนา จะไมส่ามารถเขา้ชมดา้นในได ้จะเป็นการถา่ยรปูดา้นนองแทนเทา่นัน้ ) 

น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น า

ทา่นถ่ายรูปดา้นนอกกับมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอ

โกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม 

หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวม

ชาตหิัวเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื ลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ มเีวลาใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ชัน้น าจากทั่ว

ทกุมมุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูฟ๊่อกซท์าวน ์เอา้ทเ์ลท (Fox town outlet) ตัง้อยูท่างใตข้องประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเอา๊ทเ์ลทใหญซ่ึง่เป็นศนูยร์วมรา้นคา้กวา่ 160 รา้น เชน่ แวน่ตา ผลติภณัฑเ์ครือ่ง

หนัง รองเทา้ กระเป๋า อปุกรณ์กฬีา แฟชัน่แบรนดแ์นมชือ่ดังอาท ิเชน่ Salvatore Ferragamo, D&G, 

Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, 

Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

18.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ีเพือ่ใหท้่านมเีวลาท าคนืภาษี (Tax Refund) และมี

เวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี(Duty Free) ภายในสนามบนิ 

21.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 92 

**คณะเดนิทางตัง้แตว่ันที ่25 ม.ีค.63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.20 น. และถงึดไูบเวลา 06.25 

น.** 
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วนัที ่7 ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.50 น. 

09.30 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

**คณะเดนิทางตัง้แต่วันที ่25 มนีาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ 

เวลา 18.55 น.** 

**คณะเดนิทางตัง้แต่วันที ่27 พฤษภาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 19.15 น.** 

18.40 น. เดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

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

 

ราคาแนะน าเพยีง  

ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซยีร ์อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ 

7 วนั 4 คนื  โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

04 – 10 ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

11 – 17 ม.ีค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

18 – 24 ม.ีค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

01 – 07 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

09 – 15 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,100.- 7,900.- 

12 – 18 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,100.- 7,900.- 

26 เม.ย.-02 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

01 – 07 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

06 – 12 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

20 – 26 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

27 พ.ค.-02 ม.ิย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

02 – 08 ม.ิย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

24 – 30 ม.ิย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 
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01 – 07 ก.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

22 – 28 ก.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.     ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช ิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วีซา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (21 สวติฟรังก)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 สวติฟรังก)์ 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพจิารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่

สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง หักคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 11,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 21,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกันและ

บางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่

มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด  

เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอ

วซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ.

และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 

เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ 
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เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 

1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ี่

ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมี

แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไมส่ามารถ

ใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา

ดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร
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เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้   

เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 



Page 16 of 18 

 

 

 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนั

ศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี     

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 



Page 17 of 18 

 

 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน นชว่งและปรมิาณงานใ ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 ฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิท ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 



Page 18 of 18 

 

 

 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนดต ้ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


