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SWITZERLAND IN MY HEART  

สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 7 วัน 4 คืน 

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์  

วนัที่ 3. เบิรน์ – เขาชิลธอรน์ – อินเทอรล์าเกน – ซุก 

วนัที่ 4.เขาริกิ – ลเูซิรน์ – สิงโตหินแกะสลกั - แองเกิล้เบิรก์ 

วนัที่ 5. แองเกิลเบิรก์ – Outlet – มิลาน – ดโูอโม่ - ชอ้ปป้ิง 
วนัที่ 6. มิลาน – สนามบิน 

วนัที่ 7. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 10 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์ 
00.35 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 

** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 01.05 น. และไปถึงซูริคเวลา 
07.50 น. ** 

06.55 น. 
 
 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัที่ 29 มีนาคม 2563) น า
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  จากนัน้น  าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 
น  าท่านถ่ายรูปกับโบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สงูระฟา้ ที่ถกูสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 
1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม รวมทัง้ยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงับอกเล่าเรื่องราวใน
ประวติัศาสตร ์ที่ส  าคญัอีกอย่าง คือ โบสถ์แห่งนีเ้ป็นทีเ้ก็บรกัษาพระคมัภีรโ์บราณทางคริสตศ์าสนา น าท่านสู่ถนน Limmatquai  
เป็นถนนชื่อดงัในเมืองซูริคประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัง้ชื่อตามแม่น  า้ Limmat เป็นแหล่งแฟชั่นที่รวบรวมรา้นคา้ชื่อดงัไวม้ากมาย
ตลอดเสน้ถนนและยงัใกลก้ับแหล่งท่องเที่ยวส  าคญัในเมืองซูริค จากนัน้น  าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster 
abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลยุส ์ใช้เป็นส  านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของ
เยอรมนัอาศยัอยู่ น  าท่านสู่จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 ปัจจบุนัเป็นชุม
ทางรถรางที่ส  าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้

เบิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear 

Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์ น  าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบติูค จึงเหมาะ
กับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น  าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดบัสงูสุดของเมืองนี ้ถนน
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กรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่มี 
“โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง  น าท่านชม The Parliament Building ซึ่งก็คือตึกรัฐสภาของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ น  าท่านชม The Cathedral of Bern เป็นมหาวิหารแห่งการปฏิรูปสวสิ ในกรุงเบิรน์ วิหารนีถ้กูสรา้งขึน้ในสไตล์
กอธิคตัง้แต่ปีค. ศ. 1964 หอคอยมีความสงู 100.6 ม. สรา้งแลว้เสร็จในปี 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
และถือเป็นสมบติัทางวฒันธรรมของสวิส จากนัน้น  าท่านชมมารค์กาสเซ (Marktgasse) ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วย
รา้นดอกไม ้และร้านเสือผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกบการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี และ
ถนนครัมกาสเซ (Kramgasse) เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 เบิรน์ – เขาชิลธอรน์ – อินเทอรล์าเกน – ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน (Murren)  ขึน้กระเชา้ที่ยาวที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนดส์ู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) โดย
ยอดเขาแห่งนีต้ัง้อยู่ในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2 ,970 เมตร และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่มี
ชื่อเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ยอดเขาแห่งนีน้ ัน้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถกูใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท  าเจมส ์บอนด ์007 ภาค 
“On her majesty’s secret service” หรือในชื่อไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" ดา้นบนของยอดเขานัน้เป็นที่ตั้งของภัตตาคารหมุนได ้
360 องศา พิตซ์ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแห่งนีส้ามารถหมุนได้เป็นวงกลม เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมทิวทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ไดร้อบทิศทาง นอกจากนัน้แลว้ชัน้ล่างของภตัตาคารยงัจดัเป็นที่แสดงนิทรรศการของเจมสบ์อนด ์หรือ เรียกว่า 
Bond World 007 อีกดว้ย ต่ืนเตน้กับระเบียงวดัใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมวิวที่มีพืน้เป็นกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบือ้ง
ล่าง โดยในวนัที่อากาศดีนัน้จากยอดเขาชลิธอรน์ สามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆของสวติเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอดเขาเลยทเีดียว 
เช่น ยอดเขาไอเกอร ์, ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์รวมถึงยอดเขาจงุฟราวดด์ว้ย น  าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ 
Birg ที่มีทางเดินเรียบหนา้ผา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน ( Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มี
ภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางสู่ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความส าคัญและมีชื่อเสียงของ
การเป็นศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงในอินเตอรล์าเคน ที่เรียงรายดว้ยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่บ้านไม้สไตล์
สวิสชาเล่ตอ์นัแสนน่ารกั และมีสินคา้ใหเ้ลือกซือ้มากมาย อาทิเช่น นาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส , Patek Philippe, Oris, Tissot, 
Tag Heuer , ช็อคโกแลต, มีดพบั Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานา
ชนิด น  าท่าออกเดินทางสู่เมืองเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบน
ของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศ
ที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส  าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็น
เรื่องธรรมดาไปเลย น  าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความ
สงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน  า้เงินขาวโดนเด่นตดักับสีหลงัคาสีน  า้ตาลของบา้นเมืองสวยงาม
อย่างยิ่ง น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว 
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Lohri เปิดท  าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุ ้ม
ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะ
ล า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นน  าระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 
Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอรร่ี์ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที่มีรสชาติที่เป็น
เอกลกัษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบคุคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากร้านนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston 
Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการท  าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บลูเบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์
ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SWISSEVER ZUG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 เขาริกิ – ลูเซิรน์ – สิงโตหนิแกะสลัก - แองเกิล้เบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางไปน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความสงูจากระดบัน  า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มา
จากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภเูขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขา
อ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนสุรณ์ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น  า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์
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ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สู่หมู่บ้านแองเกิล้เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขนุเขาที่สวยงามมีระดบัอีกแห่งหนึง่ของเทือกเขา

แอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทิวทศันส์วยงามของทุ่งหญ้าตดักับหิมะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา  
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOTEL TERRACE หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 แองเกิลเบิรก์ – Outlet – มิลาน – ดูโอโม่ - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (Engleberg)   ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตอ้งอยเูชิงขุนเขา พร้อมกับฉาก
หลงัของเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปีเป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอรท์ชัน้น  าของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ี่ตอ้งหาโอกาสมา
เยือนสกัครัง้ โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่บนเนินเขาใกลก้บั "ภเูขาทิตลิส" (Mount Titlis) จากนัน้น  าท่านเขา้สู่ฟ๊อกซท์าวน์ เอ้าทเ์ลท 
(Fox town Outlet) ตัง้อยู่ระหว่างพรมแดนของสองประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองลูกาโน่ และ อิตาลี เมืองมิลาน ขาช้อปที่นี่
สบายใจไดเ้พราะสามารถจ่ายเงินไดท้ัง้หน่วยเงินยโูรและสวิสฟรงัซ ์รวบรวมสินคา้แบรนด์ดังต่างๆไว้มากมาย มีทั้งหมดกว่า 
160 ร้าน แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, 
Prada, Nike,Fendi, Versace,Valentino และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน(Milan)  น  าท่าน ชมเมืองมิลาน เมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัของอิตาลี เมืองที่ขึน้
ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น น  าท่านถ่ายรูป โบสถด์ูโอโม่ (Duomo di Milano) จากภายนอกแห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนัดบั 3 
ของยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่ง
ของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ  านวนกว่า 3 ,000 ชิน้ 
ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบือ้งโปร่งใส เรียกกันว่า “อาเขต” สร้างขึน้เพื่อเป็น
อนสุรณ์แก่กษัตริย ์วิคเตอรเ์อมมานเูอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ น  าท่านชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย 
วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Monument of Vittorio Emanuele II)   ชอ้ปป้ิงอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียก
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เล่นๆว่าเป็นหอ้งนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟที่เรยีกกันวา่ ไซด ์
วอลค์ คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปชูิโน นั่งดหูนุ่มสาวแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยั หรือหากท่านไม่ตอ้งการชอ้ปป้ิงหรือนั่งกิน
กาแฟ ก็ควรที่จะตอ้งไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลงันีใ้หไ้ด ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HOLIDAY INN MILAN- ASSAGO หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 มิลาน – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 น. 
 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิลานมัลเปนซา เพื่อท  าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) 
ภายในสนามบิน 

13.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 941 
** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.05 น. *** 

  

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 

SWITZERLAND IN MY HEART สวิตเซอรแ์ลนด ์อิตาลี 

7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที ่11 – 17 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่18 – 24 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่6 – 12 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่13 – 19 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่20 – 26 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่27พ.ค.–2ม.ิย.63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่10 – 16 ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่24 – 30 ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
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9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (15 สวิตฟรงัก์)  
7.  ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ขึน้อยู่

กบัดุลยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศึกษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ท ีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ท ี ่พ ืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบุต าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันที่ลาพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน ก่อน 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซ่า) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซี่า (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ่้ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แต่บรษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ 

บัญชอีอมทรัพย์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซี่า (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกค่าใชจ่้ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทุกตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 

ไม่สามารถใชย้ื่นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรุณาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 
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14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช ือ่ ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 
 


