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 เมนพูิเศษ : สวิสฟองดวู์ และอาหารไทย 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ × × × 
2 ซูริค-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-เมืองโลซานน์-ศาลาไทย × √ √ 

3 กลาเซียร์ 3000- PEAK WALK BY TISSOT-เมืองมองเทรอซ์-กรุง
เบิร์น 

√ √ √ 

4 ยอดเขาชิลธอร์น-อินเตอร์ลาเกน้ √ √ √ 

5 ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-
สะพานไมช้าเปล 

√ √ √ 

6 เมืองซูก-โบสถ์เซ็นต์ออสวาล-เมืองแรพเพิร์สวิล-ปราสาทท่าน
เคาน์-เมืองซูริค 

√ √ √ 

7 เมืองซูริค-จตุัรัสปาราเดพลาทซ์-กบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-
สนามบิน  

√ × × 

8 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ × × × 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)  

21.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง กรุงซูริค-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-เมืองโลซานน์-ศาลาไทย (-/L/D) 

00.35 น. ออกเดินทางสูอิ่ตาลี โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
  ( บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้

กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าทา่น
เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็นอนัดบั
ตน้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองนั้นตัง้อยูบ่ริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหล เขา้รวม กั บ
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แมน่ ้าโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตัง้อยูท่างตะวนัตกของประเทศ เป็นแหลง่
น ้าจืดท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของยุโรปกลาง ส าหรับ กรุงเจนีวา ไดร้ับ การยกย่อ งว่า เป็ น
เมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหวา่ง ชาติส าคัญๆ หลาย
องคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่อง องคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีป ยุ โ ร ป , อ ง ค์ ก า ร
อนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็น
สถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสนันิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล  ใน ค.ศ. 1864  

เท่ียง   บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูป น ้าพุเจดโด 
(Jet d’Eau) กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น ้ าพุ ท่ี
ไดร้ับการยอมรับวา่สูงและมีขนาดใหญ ่ ท่ีสุด
ในโลก และยงัเป็นหน่ึงใน ส ถ า น ท่ี ส า คัญ ท่ี มี
ช่ือเสียงท่ีสุด ของกรุงเจนีวา โดยสามารถ
มองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้าพุเจดโดเป็นน ้าพุ
ท่ีไดร้ับการยอมรับวา่เป็น "สญัลกัษณ์ ของ
กรุงเจนีวา" โดยน ้าพุสามารถพุง่ไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตัง้ ในปี 
1886 น าทา่นแวะชมและถา่ยภาพกบั นาฬิกาดอกไม ้ท่ีสวนองักฤษ (Jardin Anglais) ริม
ทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงบ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา ถึงเวลาอัน
สมควรน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausaane) ซ่ึงตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนี
วา เมืองโลซานน์นั บได ้ว ่า เป็น เมืองท่ีมี เสน่ห์ โดยธรรมชาติมาก ท่ี สุด เมืองหน่ึ งขอ
สวิตเซอร์แลนดม์ีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมา ตั้ ง
หลักแหล่งอยู ่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานน์ตั้งอยู ่บนเนินเขาริมฝ่ัง
ทะเลสาบเลคเลมงัค ์จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงามและอากาศท่ีปราศจาก
มลพิษ จึงดึงดูดนักทอ่งเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงั เป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของ สม เด็จย่า น าท่าน
ถา่ยภาพ อาคารส านักงานโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee) ซ่ึง
ตัง้อยูบ่ริเวณทะเลสาบเลคเลมงัค ์จากนั้นน าทา่นถา่ยภาพและเยี่ ยมชม  ศ าล า ไท ย  (Thai 
Pavillion) ท่ีรัฐบาลไทยไดร้่วมกนักอ่สรา้งใหเ้มืองโลซานน์ ในวโรกาส เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 9 ทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือมความสัมพนัธ์
ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Movenpick Laussane หรือเทียบเทา่ 
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วันที่สาม กลาเซียร์ 3000- PEAK WALK BY TISSOT-เมืองมองเทรอซ์-

กรุงเบิร์น     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่สถานนี
กระเชา้ Col du Pillon เพ่ือเตรียมตัวเดินทางขึ้ นสู่ยอดเขา กลาเซียร์ 3000 
(Glacier 3000) เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด ์ท่ีสูงกว่าระดับน ้าทะเล 3000 
เมตร จากสถานี Col du Pillon ขึ้ นสู่ยอดเขา ซ่ึงบนยอดเขาในวันท่ีฟ้าโปร่งจะ
สามารถมองเห็นวิวยอดเขาส าคญัๆ ของสวิสเซอร์แลนด ์ไดแ้ก ่จุงเฟรา แมทเทอร์
ฮอร์น และ มองบลองก ์ไดอ้ยา่งชดัเจน จากนั้นใหท้า่นไดส้นุกสนานกบักิจกรรมบน
ลานหิมะของกลาเซียร์  3000 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของภู เขากูดสตาร์ด (Gstaad 
Mountain) ท่ีมีเสน้ทางสกียาว 250 กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรมทา้ทายความเสียวและ
ต่ืนเตน้ไปกบั PEAK WALK BY TISSOT สะพานแขวนท่ีเช่ือมระหว่างภูเขา 2 ลูก 
ดว้ยความยาว 107 เมตร ท่ีระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผสักบัประสบการณ์ท่ียากจะลืม
เลือน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางโดยกระเชา้ลงสู ่
สถานี Col du Pillon และเดินทางตอ่ไปยงั เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมือง
ตากอากาศท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของ
ทิวทศัน์ บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหน้า ปราสาทชิลยอง (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สรา้งขึ้ นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา 
ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือควบคุมการ
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจาก
ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไมต่อ้งเดินทาง
ขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาว
สวิสมานานนับร้อยปี เดินทางสู่  กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้ นเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ 
(Aare) ลอ้มรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ 
ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพง 
และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัขึ้นลงได ้น าทา่นเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัตา่งๆในกรุงเบิร์
นซ่ึงไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากน้ีเบิร์น  ยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของ
โลกในปี ค.ศ. 2010 น าทา่นชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Pit) สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์
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ของกรุงเบิร์น น าทา่นชม มารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า (Marktgasse) ปัจจุบนัเต็มไป
ดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคาร
เกา่ อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ (Junkerngasse) 
ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเกา่ใน
อาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั (Zytglogge)  อายุ 800 ปี ท่ีมีโชว์
ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตล่ะคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในชว่งปี ค.ศ. 1191-1256 
ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลงัไดด้ดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม ใหก้ลายมาเป็นหอ
นาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่และเก็บ
ภาพตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมและซ้ือของท่ีระลึก 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Holiday Inn Bern Westside หรือเทียบเทา่ 

วันที่ส่ี ยอดเขาชิลธอร์น-อินเตอร์ลาเก้น  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่หมู ่บา้น 
Stechelberg เพ่ือพาทา่นขึ้นกระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนดสู์ย่อดเขา ชิลธอรน์ 
(Schilthorn) โดยยอดเขาแห่งน้ีตัง้อยูใ่นแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมี
ความสูง กวา่ 2,970 เมตร และเป็น
หน่ึงในแลนด์มาร์กท่ีมีช่ือเสียงของ
สวิตเซอร์แลนด ์ยอดเขาแห่งน้ีนั้นมี
ช่ือเสียง ไปทั่วโลกจากการท่ีเคยถูก
ใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าเจมส์บอนด ์
007 ภ า ค  “ On her majesty’s 
secret service” ห รื อ ใน ช่ื อ ไท ย 
"ยอดพยคัฆร์าชินี" ดา้นบนของยอด
เขานั้นเป็นท่ีตั้งของภัตตาคารหมุนได ้360 องศา พิตซ์ กลอเรีย (Piz Gloria) 
ภัตตาคารแห่งน้ีสามารถหมุนไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือให้ลูกคา้สามารถชมทิวทศัน์ของ
เทือกเขาแอลป์ ไดร้อบทิศทาง นอกจากนั้นแลว้ชัน้ลา่งของภตัตาคารยงัจดัเป็นท่ีแสดง 
นิทรรศการของเจมส์บอนด์ หรือ เรียกว่า Bond World 007 อีกดว้ย โดยในวนัท่ี
อากาศดีนั้นจากยอดเขา ชิลธอร์น สามารถมองเห็นยอดเขาตา่งๆของสวิตเซอร์แลนด์
ไดห้ลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน่ ยอดเขาไอเกอร์ , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์
รวมถึง ยอดเขาจุงฟราวดด์ว้ย  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิตซ ์กลอเรีย (Piz Gloria) หลงัจากนั้นน า
ท่านเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น 
(Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระใหท้า่นไดส้ัมผสับรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ทา่นสามารถเลือกซ้ือ
นาฬิ กา ย่ีห้อดังหลากหลาย ท่ีผ ลิ ต ในส วิส  ไม่ว ่าจะ เป็น  ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  City Oberland หรือเทียบเทา่ 

วันที่ห้า ยอดเขาจุงเฟรา-เมืองลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-
สะพานไม้ชาเปล         (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองกรินเดอ
วาล  (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยูใ่นหุบ
เขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าทา่นสู่สถานีรถไฟฟ้า
เพ่ือขึ้ นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซ่ึงไดร้ับ

การยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด ์ระหวา่งทาง
กอ่นถึงจุงเฟรานั้น ทา่นสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป 
มีท ัง้บา้นสีน ้าตาลเขม้ตดักบัหนา้ตา่งสีแดงสด, สีครีมออ่นตดักบัประตูหน้าตา่งสีเขียว
สด สวยงามแปลกตาและมีเสน่ห ์ วิว ธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุง่
หญา้ กบั พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้ม
ความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงมีความ
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สูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF EUROPE) น าท่าน
ชม กลาเซียรห์รือธารน ้าแข็ง (Glacier Cave) ขนาดใหญ ่จากนั้นสนุกสนานกบั
การเลน่หิมะในลานกวา้ง (Plateau) หรือเลือกเดินไปยงั SPHINX ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ี
สูงท่ีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด  ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ ้า
น ้าแข็งท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง 
Alestsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่
ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป อิสระใหท้า่นได ้
เดินเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านลงจาก  ยอดเขาจุงเฟรา 
เดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด ์เป็น
ดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่้อยสลบั
กบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้
อนัเขียวชอุม่ น าท่านชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน (Lion Monument) 
เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหัวของสิงโตจะมีโลห่์  ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์
ข อ ง ส วิ ต เซ อ ร์ แ ล น ด์ อ ยู ่
อ นุ ส า ว รี ย์ รู ป สิ ง โ ต แ ห่ ง น้ี
ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ 
วอลเส้น ใชเ้วลาแกะสลักอยู ่
ราว 2 ปี  ตั้งแต่ ค .ศ. 1891-
1821 โดยส ร้างขึ้ น เพ่ื อ เป็ น
เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้น
ค ว า ม ก ล ้ า ห าญ  ซ่ื อ สั ต ย ์
จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในฝรั่งเศส 
ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 จากนั้น
น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) หรือสะพาน
วิหาร ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็น
สญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้า จั่วแตล่ะ
ช่อ งของสะพานจะมี ภ าพ เขี ยน เร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประ เทศ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี  

ค า่   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Ibis Style Luzern City หรือเทียบเทา่ 
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วันที่หก เมืองซูก-โบสถ์เซ็นต์ออสวาล-เมืองแรพเพิร์สวิล-ปราสาทท่าน
เคาน์-เมืองซูริค     (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก 
(Zug) เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ ยนอ้ยท่ีสุดแตปั่จจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ท่ีแกต่ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือน
ยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของประเทศ น าท่านเดินชมย่านเขตเมืองเก่าซ่ึงในอดีตนั้นผูค้นท่ีอาศัยในเมืองน้ี
ประกอบอาชีพคา้ทองและในปัจจุบนัเราจะยงัมีโอกาสไดเ้ห็นบา้นเรือนของกลุม่ผูค้า้
ทองในอดีต น าทา่นถา่ยรูปกบั โบสถเ์ซ็นตอ์อสวาล (Sankt-Oswalds) และ หอ
นาฬิกาประจ าเมือง ท่ีมีอายุเกา่แกห่ลายรอ้ยปี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมือง แรพเพิร์
สวิล (Rapperswil) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบซูริค หรืออีกหน่ึงช่ือของเมืองน้ีคือ 
เมืองแห่งดอกกุหลาบ เน่ืองจากเมืองแหง่น้ีถือวา่เป็นเมืองท่ีมีการเพราะปลูกกุหลาบ
มากกวา่ 600 สายพันธุ์ ไมว่า่จะเดินทางไปส่วนไหนของเมืองก็จะไดก้ล่ินหอมของ
ดอกไมโ้ดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก น าท่านถ่ายรูป โบสถ์เซ็นต์โจฮาน 
(St.Johan) เป็นศาสนสถานเก่าแก่ประเมืองแห่งน้ี  จากนั้ นน าท่านถ่ายภาพ 
ปราสาทท่านเคาน์ (Schloss Rapperswil) ท่ีสรา้งขึ้ นตั้งแตใ่นศตวรรษท่ี 13 ริม
ทะเลสาบซูริค ในอดีตปราสาทแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีอยู ่อาศัยของผูป้กครองเมือง 
ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมยุคกลางเพ่ือใชใ้นการปกป้องเมืองแห่งน้ีจากผูรุ้กราน 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมของคูร่ักหรือครอบครัวท่ีตอ้งการจดังานเฉลิมฉลอง
พิเศษก็สามารถเชา่พ้ืนท่ีแห่งน้ีได ้จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่ในยา่นเขตเมืองเกา่ซ่ึง
จะไดพ้บกบับา้นเก่าแก่ซ่ึงมีอายุมากกวา่ 500 ปี หลงัจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูริค 
(Zurich) เมืองท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
  Radisson Zurich Airport หรือเทียบเทา่ 
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วันที่เจ็ด เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-กับ โบสถ์ฟรอมนุสเตอร์-
สนามบิน    (B/-/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม จตุัรสัปา
ราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตัุรัสเกา่แกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีต
เคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สตัวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนัจตัุรัสน้ีไดก้ลายเป็น
ชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร 
สถาบนัการเงินท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์
รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งขึ้นในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแมชี่ท่ีมีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สูงจาก
ทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่หลงัจากนั้นน าทา่นสู่ ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติ วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินคา้ รา้นคา้อญั
มณี ร้านเคร่ืองประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสูส่นามบินซูริค 

13.15 น.  ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วันที่แปด กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมู ิ   (-/-/-)  

 06.10 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

ทางบริษัทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด แตบ่างคร้ังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปล่ียน
ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีข้ึนอยูก่ับเหตุสุดวิสัยตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้โดยค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของง

ลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่ร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยุโรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย  ์
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วันเดินทาง ตารางการบิน ราคา พักเดี่ยว 

4-11 ก.พ. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 
TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

17-24 มี.ค. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 
TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

24-31 มี.ค. 2563 TG970 BKKZRH 00.35-06.55 
TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการท่ีรวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลไ์ด ้50%)  
• โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หัวหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกด์ทอ้งถ่ิน) และค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

อัตราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

• ค่าส่วนเกินของน ้าหนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

• ค่าภาษีน ามันสายการบินไทย กรณีมีการปรับเพิ่มก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

•  
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 
 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

1. ช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พรอ้มส่งส าเนาหนา้หนังสือเดินทางท่ีมีอายุ
เหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั กอ่นวนัเดินทาง หากไมม่ีการช าระเขา้มาถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการเดินทาง และ
ไมส่ามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไมท่ราบผลวีซา่ ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพ่ือมาท า
การย่ืนวีซา่ หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีกอ่นทุกครั้งกอ่นออกตัว๋เคร่ืองบินหรือ
ตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนักอ่นการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทัง้หมด (หากมีการจองคิวย่ืนวีซา่หรือย่ืนวีซา่แลว้ ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนักอ่นการเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท/ทา่น 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนักอ่นการเดินทาง ยึดคา่มดัจ าทัง้หมด (20,000 บาท/ทา่น) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนักอ่นการเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุในโปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นการเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุในโปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
7. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
8. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่  

คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 
20 ทา่น และยินดีคืนเงินคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด (ในรณีท่ีมีการย่ืนวีซา่ และทา่นไดร้ับการอนุมติัวีซา่แลว้ ทางบริษัทขอ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่บริการท่ีเกิดขึ้นจริง และทา่นสามารถน าวีซา่น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซา่นั้นยงัไมห่มดอายุ) 

2. หากทา่นสละสิทธ์ิในการไมใ่ชบ้ริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมูค่ณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป -กลับพรอ้มคณะ ในกรณีท่ีทา่น
ตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และการจดัท่ีนั่งของผู ้
เดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมส่ามารถเขา้ไปเพ่ือแทรกแซงได ้
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ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู ่กบัทางเจา้หน้าท่ีสายการบินตอนเวลาท่ี
เช็คอินเทา่นั้น 

4. การพิจารณาผลวีซา่ เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเทา่นั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและอ านวยความ
สะดวกในย่ืนวีซา่เทา่นั้น และหากทา่นถูกปฏิเสรธวีซา่ ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไมแ่จง้เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยุโรปไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพกั เน่ืองจาก
สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 
เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. เม่ือทา่นไดม้ีการช าระเงินแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับริษัทฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือวา่ทา่นไดย้อมรั บเง่ือนไข
ตา่งๆท่ีทางบริษัทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 
เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเกน้ 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอรต์คืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะชา้หรือเร็วกว่าน้ัน ข้ึนอยู่กบัศุนยร์บัย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วนัย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือและย่ืนเอกสารดว้ยตวัเอง (จะมีเจา้หน้าคอยช่วยอ านวย
ความสะดวกในการนัดหมายและจดัเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 

1. PASSPORT ท่ียงัไมห่มดอายุและมีอายุเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถา่ยไวไ้มเ่กิน 6 เดือนและไมเ่คยใชใ้นการย่ืนวีซา่
มาก่อนหน้าน้ี  สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะต ้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่
เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส ์ในการถา่ยรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) / ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลี่ ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษัทท่ีท่านท างานอยู ่ (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ -
นามสกุล ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไมเ่กิน 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ 
ในกรณีท่ีท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตัวเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต้อ่เดือน และลงช่ือตวัเอง 
ในกรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน -นักศึกษา ฉบับจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไมเ่กิน 30 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั กอ่นวนัย่ืน 
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STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพ่ือความ
เหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซา่ 
BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รบัพิจารณา
บญัชีกระแสรายวนั 

6. การรบัรองค่าใชจ่้ายใหก้บัผูเ้ดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธก์นั เชน่ พอ่ออก
เงินลูก สามีออกเงินใหภ้รรยา พรอ้มเขียนจดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติม
สามารถติดตอ่เจา้หนา้ท่ี) 

7. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ี
บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ 
ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการ
อยา่งถูกตอ้ง และในวนันัดหมายย่ืนวีซา่ ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นตเ์อกสารดว้ยกนัทัง้คู ่ณ ศูนยร์ับย่ืนวีซา่ 

8. ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นลา่งใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลท่ีทา่นได ้
ใหม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรย่ืนวีซา่และมีผลตอ่การพิจารณาวีซา่ 

9. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท/ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขัน้ตอนการจองคิวและย่ืนวีซา่ได ้

10. รายละเอียดดา้นบนทัง้หมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองตน้ บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางขอ้ เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ
ได ้
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ้ื่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ้ื่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 
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