
 

ทวัร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด ์อิตาล ี8D5N_EK_EURO44_VC_MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซูริค-ลูเซิรน์-นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิตลิส-ทะเลสาบลกูาโน่-โคโม่ 

มิลาน-ล่องเรือเกาะเวนิส-ปิซ่า-กรุงโรม 



 

ทวัร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด ์อิตาล ี8D5N_EK_EURO44_VC_MZ 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรกของการเดินทาง (1)                                         

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นข้ึนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)           

01.05 น. เหิรฟ้า   สู ่เมืองซูริค  โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK) เที่ ยวบินท่ี  EK385 / EK087 

*.*.*. แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ี เมืองดูไบ 05.00 – 08.25) *.*.*. 

12.25 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) 

โดยรถโคช้ เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัของสวิส

และยงัมีความส าคญัในดา้นการกอ่ก าเนิด

สมาพนัธรัฐอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั 

อนุสาวรียสิ์งโต (LION MONUMENT) ซ่ึง

แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น

สญัลกัษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวิสซ่ึง

ท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 แหง่ฝรั่งเศส ผา่นชมความงดงามของ 

ทะเลสาบโคโม่ และ ทะเลสาบลูกาโน ซ่ึง

เป็นท่ีตัง้ของเมืองตากอากาศท่ีโอยลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกบัสวิสตอนใต  ้

 น าทา่น สญัลกัษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์ และเสียสละท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแดท่หารสวิสที่ เสียชีวิต 

จากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในฝรั่งเศส 

และชม สะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ 

ChapeBridge) สะพานไมเ้กา่แกข่องเมืองท่ีมี

อายุกวา่ 600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ ้ารอยส ์ ตลอด

สะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเลา่ถึง

ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี สะพาน

น้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายอยา่งมากใน ค.ศ. 1993 

แตไ่ดร้ับการซอ่มแซมใหมจ่นอยูใ่นสภาพท่ีดี

เหมือน เดิมเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้น

ตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เชน่ บุคเคอเรอร,์ กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึกรา้นช็อคโกแล็ตและช ้

อปป้ิงสินคา้ชัน้ดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ ของสมาพนัธรฐัสวิสระหว่างชมทิวทศัน์สองขา้งทางและสัมผสัความ

สวยงามของธรรมชาติแหง่สวิสเซอร์แลนด ์ เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชัน้น าของสวิตเซอร์แลนด ์

โดยตวัเมืองนั้นตัง้อยูบ่นเนินเขาใกล ้ๆ กบั"ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดบัน ้าทะเลหน่ึงกวา่ 

10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร จากนั้นน าท่านสู่ 

ยอดเขาทิตลิส (TITLIS)  แหล่ง เล่นสกีของ

สวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปีสูงถึง 

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแห่งน้ี

หิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี นั่งกระเชา้ยกัษ์ท่ีหมุนได ้

รอบทิศเคร่ืองแรกของโลกท่ีช่ือว่า REVOLVING 

ROTAIRจนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิสหลงัจากนั้น

ใหท้า่นไดส้นุกกบักิจกรรมบนยอดเขาแหง่น้ีไมว่า่จะ

เป็นการ ชมถ ้าน ้ าแข็ง ซ่ึงเป็นถ ้า ท่ีเกิดจากฝีมือ

มนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมีค าอธิยายเป็น

จุด ๆ หรือ สามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปรวมถึงการเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ี รา้นขายของท่ีระลึกและ ลานหิมะซ่ึงเป็นชัน้บนสุดซ่ึงจะเป็นชัน้ท่ีทา่สามารถเดินย ่าหิมะออกไปยงั

ลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัลงจากยอดเขา  

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทาง สูเ่มืองตากอากาศทางตอนใตข้องประเทศ เมืองลูกาโน่ ทา่นจะไดส้มัผสักบัความสวยงามบริเวณ

ดา้นหนา้เมืองซ่ึงมีทะเลสาบและเทือกเขาตัง้ตระหงา่นอยู ่ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   MOVENPIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)    

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองส าคญัทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตัง้อยูบ่ริเวณท่ีราบลอมบาร์ดี ช่ือ

เมืองมิลานมาจากภาษาเซลตค์ าวา่ MID-LAN ซ่ึง

หมายถึงอยูก่ลางท่ีราบ มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่และ

ศิลปะ 

หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ปิอาซซ่า เดล ดูโอ

โม่ (Piazza Del Duomo) ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ มหา

วิหารแห่งเมืองมิลาน  หรือท่ีเ รียกว่าดูโอโม่ 

(DUOMO)ช่ือน้ีไวใ้ชเ้รียกมหาวิหารประจ าเมือง 

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1386 แลว้เสร็จ 400 กว่าปี

หลงัจากนั้น ดา้นนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึง

มีช่ือเรียกวา่ "มหาวิหารเมน่" มีรูปสลกัหินออ่นจาก
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ยุคตา่งๆ ประดบัอยูก่วา่สามพนัรูป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแมม่าดอนน่า และ

บริเวณนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางแหลง่ชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคสมยั อิสระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยัและชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นม ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในบริเวณ กลัเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรือจะเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองตาม

อธัยาศยั 

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเวนิส เมืองทา่ท่ีมีช่ือเสียงมานานทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ท่ีเรียกวา่ 

ราชินีแหง่ทะเลอาเดรียติก 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  MERCURE MESTRE HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)  

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือ เพ่ือลอ่งเรือสู ่เกาะเวนิส จากนั้น เป็นการเดินเที่ ยวชมยา่นเมืองเกา่ท่ีเรียกวา่ จตุัรัสซาน

มาโค ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัสถานท่ีส าคญั อนุสาวรียวิ์คเตอร์

เอมมานูเอล(บิดาแหง่อิตาลี), สะพานถอยหายใจ, มหาวิหาร

เซ็นตม์าร์ค, จตุัรัสซานมาโค และชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนม 

หรือ จะนั่งจิบกาแฟพรอ้มฟงัดนตรีแจ๊สตามอธัยาศัย    (ทา่น

ใดตอ้งการนั่งเรือกอนโดลา่ กรุณาแจง้หัวหนา้ทวัร์ลว่งหนา้ 

คา่เรือล าละประมาณ 5,000 บาท นั่งได ้6 ทา่น) ไดเ้วลานัด

หมาย น าทา่นเดินทางกลบัสูฝ่ั่งแผน่ดินใหญ ่

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองปิซา่ ทางดา้นทิศตะวนั ซ่ึงติดกบั

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  HOTEL GALILEEI หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)  

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าเดินทางสู ่บริเวณจตุรัสคมัโป เพ่ือใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัความ

มหศัจรรยข์อง หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ซ่ึงเป็นหอระฆงัสูง 8 ชัน้ 

ซ่ึงตัง้อยูภ่ายในจตุรัสคมัโป และทา่นยงัไดถ้า่ยรูปกบั วิหารแหง่

เมืองปิซา่ และ โบสถส์ าหรับท าพิธีศีลจุมของศาสนาคริสต ์ซ่ึง

สรา้งในชว่งเวลาเดียวกนักบัหอเอน และใชหิ้นออ่นชนิดเดียวกนั

ทัง้หมด ไดเ้วลา น าทา่นออกเดินทางสู ่กรุงโรม   

เที่ ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย คณะเดินทางตอ่สู ่กรุงโรม ระหวา่งทางพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนัสวยงามของสองขา้งทางตลอดการ

เดินทาง 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)  

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดินทางสู ่นครรฐัวาติกนั เพ่ือชมความย่ิงใหญแ่ละสวยงามของ มหาวิหารเซนตปี์เตอร์ ศูนยก์ลางของ

คริสตจกัรด์ิ จากนั้นน าทา่นไปถา่ยรูป

ความส่ิงมหศัจรรยข์องคนโรมนัได ้

สรา้งไวน้ั่นคือ สนามกีฬาโคลอส

เซ่ียม สถานท่ีใชป้ระลองยุทธอนั

ย่ิงใหญใ่นยุครุ่งเรือง  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่น ้าพุเทรว่ี 

(THREE COINS IN THE 

FOUNTAIN) ซ่ึงเป็นแลนมาร์คท่ี

สวยงาม นักทอ่งเที่ ยวทุกคนมาท่ีน่ี

จะตอ้งไดมี้การโยนเหรียญท้ิงไวท่ี้น่ีถึง

สามเหรียญดว้ยกนั และ ตอ่จากนั้น

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบริเวณยา่นบนัได

สเปน ของกรุงโรม ณ บริเวณ 

ถนนเวียคอนดอทติ  

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบั สู ่กรุงเทพฯ 

22.05 น.       ออกเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK096/EK372 

 *.*.*. แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ *.*.*. 

วนัท่ีแปดของการเดินทาง (8)  

18.55 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ  
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 วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

ปี 2021 

ธนัวาคม 

 

22 - 29 ธ.ค.  

25 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. – 5 ม.ค. 

79,900.- 8,900.- 

ปี 2022 

มกราคม 29 ม.ค.-5 ก.พ. 

69,900.- 8,900.- 

กุมภาพนัธ ์ 12-19 /19-26 /27 ก.พ.-6 มี.ค.   

มีนาคม 6-13 /19-26 /27 มี.ค.-2 เม.ย. 

เมษายน 3-10 / 30 เม.ย.-7 พ.ค. 

พฤษภาคม 14-21 / 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 

มิถุนายน 4-11 / 18-25 / 25 มิ.ย.-2 ก.ค.  

กรกฎาคม 9-16 / 23-30 

สิงหาคม 6-13 / 20-27 

กนัยายน 3-10 / 17-24 / 24 ก.ย.-1 ต.ค. 

ตุลาคม 1-8 / 15-22 / 22-29 

พฤศจิกายน 5-12 / 19-26 / 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

ธนัวาคม 22-29 / 25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 29 ธ.ค.-5 ม.ค. 

เทศกาล 
9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย.  

24 - 31 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 7 ม.ค.  
79,900.- 8,900.- 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือ 

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) 
✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
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✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถ และทิปไกด ์ท่านละ50ยูโร 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 35,000 บาทพรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั) 

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่น 

 ติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่

วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
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4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน 

 ก าหนดเชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น 

 (TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BEDซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 
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เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซา่นับจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ย่ืนวีซา่แสดงตนศูนยย่ื์นวีซา่ เดอะพลาซา่ 

ชัน้ 4 ยนิูตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม 10330 

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

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซา่หนังสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมติัวีซา่ ไมส่ามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

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

หมายเหตุ: การย่ืนวีซา่แตล่ะครั้งกบับริษัททวัร์ จะตอ้งท าการย่ืนวีซา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่น้ัน โดยการย่ืนเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน 

ขึ้นไป โดยทางศูนยร์ับย่ืน จะเป็นผูก้  าหนดวนัย่ืนวีซา่เทา่น้ัน ถา้หากผูเ้ดินทางไมส่ามารถไปย่ืนวีซา่ในวนัท่ีก  าหนดได ้อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 

(Premium) ดงัน้ี คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมี่คิวแลว้จะไปย่ืน 1,500 

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

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือ

ส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทาง

จะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว จ านวน  

2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่น้ัน ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) (ความยาว

ของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถึงขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไมส่วมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

2.2ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชีออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการ

เดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้ง

ขอเป็น Statement เทา่น้ัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่ นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ 

สามีภรรยา เทา่น้ัน) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน
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บา้น 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียน

การคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาสูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนามรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาใบเปลี่ ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบุตรแต่

เพียงผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้ แจงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทัง้สอง

ทา่น (เฉพาะคิวเด่ียวเทา่น้ัน) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่น้ัน 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 
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(ลูกคา้กรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนขอวีซา่ในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเ่ร่ือยๆ) 

คา่แปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยร์ับย่ืนเป็นผูเ้รียกเก็บ) 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 

**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
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รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

 

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 
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 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

 ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 


