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วันที่ 1 กรุงเทพ – สนำมบินสิงคโปร ์
17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ประต ู5  แถว 

K พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสงิคโปร ์ดว้ยเท่ียวบนิ SQ713 
23.30น. เดนิทางถึงสนามบนิสงิคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 

วันที่ 2 สนำมบินสิงคโปร ์– ซูริค – น ้ำตกไรน ์– ลูเซิรน์ – สิงโตหินแกะสลัก – สะพำนไม้ชำเปล  
01.25 น. ออกเดนิทางตอ่สูส่นามบนิซูรคิ ดว้ยเท่ียวบนิ SQ346 
07.50 น. เดนิทางถึงสนำมบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์
เยอรมันหลุยส ์ใช้เป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่ จัตุรัสปำรำ
เดพลำทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางท่ีส  าคญัของเมืองและยัง
เป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธรุกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชำฟฟ์
เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมน ้ำตกไรน ์(RhineFall) น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แม่น า้ไรน์
ทัง้สายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์
ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  
 
 
 
 
 
 
  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

วันที่ เส้นทำงกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร ์ ✈ ✈ ✈  

วันที ่2. สนามบินสิงคโปร ์– ซูริค – น า้ตกไรน ์– ลเูซิรน์ – สิงโตหินแกะสลกั 
– สะพานไมช้าเปล 

✈   IBIS STYLES LUZERN CITY 

วันที ่3. ลเูซิรน์ – ยอดเขาทิตลิส – เบิรน์    HOLIDAY INN BERN WESTSIDE 

วันที ่4. เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– แทซ    ELITE 

วันที ่5. แทซ – เซอรแ์มท – มิลาน  X  HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

วันที ่6. มิลาน – สนามบิน  ✈ ✈ ELITE 

วันที ่7. สนามบินสิงคโปร ์– กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่ำ 

วันที่ 3 ลูเซิรน์ – ยอดเขำทิตลิส – เบิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านขึน้กระเชา้ลอยฟา้ทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

เสน้ทางขึน้สูย่อดเขำทติลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แขง็ (Ice Grotto)ท่ีไมเ่คยละลาย  เชิญเพลดิเพลนิสนกุสนานกับการเล่นหิมะ
บนลานสกี สดุแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศนข์องยอดเขาต่างๆ ท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะอันขาวโพลนสรา้งความงดงาม
ใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก ใหเ้วลาท่านเดนิขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนท่ีตัง้อยู่สงูท่ีสดุของทวีปยุโรป ท่ีความสงู 
3,041 เมตรจากระดับน า้ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไมเ่อือ้อ  านวย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บา่ย ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้

เบิรน์ยังถูกจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้ำตำล 
(Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค 
เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ 
ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนำฬิกำ
ไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึง
การตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทยีบเท่ำ 

วันที่ 4 เบิรน์ – เจนีวำ – โลซำนน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– แทซ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเจนีวำ(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องคก์าร

สากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน ้ำพุเจทโด (jet 
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d'eau) ท่ีฉีดสายน า้พุง่สงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ้
สญัลกัษณท่ี์ส  าคญัของเมืองเจนีวา จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโลซำนน ์(Lausanne) น าชมเมืองโลซานน ์
ซึ่งตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมือง
หนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตัง้หลกัแหลง่
อยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ี์สวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัส  าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่ น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมี
รูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ 
ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าเท่ียวเมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองท่ีตัง้อยู่ในรฐัโว ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมืองตัง้อยู่บน

ชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มืองเวเว่ย ์เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียรา่สวิส"(Pearls 
of the Swiss Riviera) ท่ีแมแ้ตศิ่ลปินตลกช่ือดงัแหง่ฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ี่เมือง
นีใ้นบัน้ปลายชีวิต เป็นการทดแทน ***) จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตาก
อากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน ์บ้านเรือน ริม
ทะเลสาบ  น าทา่นถ่ายรูปกบัปรำสำทชิลยอง (ด้ำนนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 
สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสูเ่มืองแทซ (Tasch) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  ELITE หรือเทยีบเท่ำ 

วันที่ 5 แทซ – อิสระ ณ เมืองเซอรแ์มต – มิลำน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเ่มือง เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่ง

สกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะใน
เมืองไม่ใชน้  า้มันเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์ ให้ท่ำนอิสระ ณ เมืองเซอรแ์มต 
- โดยมีหัวหน้ำทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือ ค ำแนะน ำ ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเป็นควำมรับผิดชอบของตัวท่ำนเอง 
ใหท้า่นอิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรอื เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสมัผสักับ
ความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทศันท่ี์สวยงาม ณ จุดสงูท่ีสดุบริเวณไคลนแ์มทเทอร์
ฮอรน์ หรอืทา่นสามารถเขา้ชมถ า้น า้แข็งท่ีอยูส่งูท่ีสดุในสวิส หรอืนั่งรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต 
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(Gornergrat railway) เดินทางสูจุ่ดชมวิวท่ีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ท่ี
สวยงาม โดยท่านสามารถเดินเทา้สู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดยบริเวณ
ทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้
ในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่ในช่วง
กลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง)  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองมิลำน (Milan) เมืองท่ีเรยีกไดว้า่เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก น าทา่นถ่ายรูปกับ

มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์
ของกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้เิริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงั
ในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ทา่น คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ีอยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทยีบเท่ำ 

วันที่ 6  มิลำน – สนำมบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
12.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบนิท่ี SQ355 

วันที่ 7 สนำมบินสิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
07.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิสงิคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 
09.30น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิท่ี SQ708  
11.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
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TITLIS SWISS ALPS 
สวติเซอรแ์ลนด ์– อติำล ี 

7 วัน 4 คนื 
โดยสำยกำรบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่ำน 

ท่ำนละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่ำนละ 

4-10 พฤษภำคม 2566 73,900.- 7,900.- 

11-17 พฤษภำคม 2566 73,900.- 7,900.- 

15-21 มถุินำยน 2566 76,900.- 7,900.- 

22-28 มถุินำยน 2566 76,900.- 7,900.- 
โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล 

 
เงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำออกจำกประเทศไทย (Update 1 มิถุนำยน 2565) 

ผูมี้สญัชาตไิทย 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สีเหลือง* ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เม่ือเดนิทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดนิทางท่องเท่ียวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเขา้ท่องเท่ียว  

แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส 

(โดยไดร้บัวคัซีนไมเ่กิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดนิทาง)  

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1.   ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 30,000 บำท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
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2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน  3 วนันับจากวนั
  จอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกต้องกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกันกำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำงบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันทีมี่อำยุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจำกอุบัตเิหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญู
หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
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4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเสวติเซอรแ์ลนดร์วมคา่บรกิารย่ืนวีซ่า (6,900.-บาท)  
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (10 ยโูร/ตอ่ท่าน)  
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร/ตอ่ท่าน) 

 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวรส่์วนที่เหลือ 
ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัิวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 
ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนวีซ่ำ 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืน
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมี ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
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ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที ่บริษัทฯก ำหนดไว้ (20ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัตวิซ่ีำจำกทำงสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิหรือคา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออก 
     เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมคื่นคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่ำทัวรท์ั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกันและบำงโรงแรม  อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่ำน แต่อำจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  
      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั  
      และไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 



 
 

GQ3ZRH-SQ001  9 | P a g e  
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 
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3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

รอ้น 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 
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เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) 

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด



 
 

GQ3ZRH-SQ001  12 | P a g e  
 

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เช่น ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
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6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


