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THE MAGIC OF SWITZERLAND 

สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คนื 

เดินทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ - ซูริค – น ำ้ตกไรน ์– ซูริค  

วนัที่ 3. ซูริค – ซุก – ลเูซิรน์ – ยอดเขำรกิิ – เวกกิส 

วนัที่ 4. เวกกิส – ยอดเขำจงุเฟรำ – อินเทอรล์ำเคน 

วนัที่ 5. อินเทอรล์ำเคน – เบิรน์ – เวเวย่ ์– โลซำนน ์

วนัที่ 6. โลซำนน ์– ปรำสำทชิลยอง - มองเทรอซ ์

วนัที่ 7. มองเทรอซ–์ กลำเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 
วนัที่ 8. เซอรแ์มท – เจนีวำ – สนำมบิน  

วนัที่ 9. ดไูบ – กรุงเทพ  
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วันที ่1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินอิมิเรตส ์โดยมี

เจำ้หนำ้ที่คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น า้ตกไรน ์– ซูริค 
01.05 น. ออกเดินทำงสู่สวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน EK 385 

** คณะเดินทำงวนัที่ 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.---03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทำง เวลำ 01.15 น. และถึงดูไบ 
เวลำ 04.45 น. ** 
** คณะเดินทำงวนัที่  มิ.ย.63 ออกเดินทำง เวลำ 01.35 น. และถึงดไูบ เวลำ 04.45 น. ** 

05.00 น. ถึงสนำมบินดไูบรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.25 น. ออกเดินทำงต่อสู่สนำมบินซูริค ดว้ยเที่ยวบิน EK 87 

** คณะเดินทำงวนัที่ 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทำง เวลำ 08.40 น. และถึงซูริค เวลำ 13.20 น. ** 
12.25 น. เดินทำงถึงสนามบินซูริค หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

(Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น ำ้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปสวยงำมและต่ืนตำต่ืนใจ เกิดจำก แม่น  ำ้ไรน์ทั้งสำย
ไหลผ่ำนหนำ้ผำกวำ้ง 150 เมตร จึงเป็นน  ำ้ำตกขนำดใหญ่ที่สดุในยโุรป น  ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ น  ำท่ำนถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมัน
หลยุส ์ใชเ้ป็นส  ำนกัแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใต้ของเยอรมันอำศัยอยู่  น  ำท่ำนสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์
(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่ำแก่ที่มีมำตั้งแต่สมัยศตวรรษที่  17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงที่ส  ำคัญของเมืองและยังเป็น
ศนูยก์ลำงกำรคำ้ของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบนักำรเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที ่3 ซูริค – ซุก – ลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ – เวกกิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทำงต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบที่สวยงำมรำวกับเทพนิยำยตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทศันียภำพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัรำกำรเก็บภำษีที่ค่อนขำ้งต ่ำจึงถือเป็นที่ตำกอำกำศที่นิยมของเหล่ำ
เศรษฐี คนดงัส  ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอรค์ำรจ์อดเรียงรำยอยู่ 2 ขำ้งทำง จนเป็นเรื่องธรรมดำไป
เลย น  ำท่ำนชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์ที่ส  ำคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยควำมสูงของหอถึง 
52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลงัคำซึ่งเป็นสีน  ำ้เงินขำวโดนเด่นตัดกับสีหลังคำสีน  ำ้ตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง  
เดินทำงสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด์ ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและ
ขนุเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร  ำลึก
ถึงกำรสละชีพอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 

Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลเูซิรน์ เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำที่เก่ำแก่ที่สดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำด
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ประวติัศำสตรข์องชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอิ้สระเลือกซือ้สินคำ้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, 
มีดพบั, นำฬิกำยี่หอ้ดงั อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  
บ่าย 

 
 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขำในเทือกเขำแอลป์ที่อยู่ในภำคกลำงของสวิตเซอรแ์ลนด์ ซึ่งเป็นที่รูจ้กักันใน
ฐำนะ "รำชินีแห่งเทือกเขำ" โดยยอดที่สงูที่สดุ มีควำมสงูถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขำท่ำนจะสำมำรถเห็นวิวโดยรอบได ้
360 องศำพรอ้มดว้ยวิวทะเลสำบลเูซิรน์และทะเลำสำบซุก สมชื่อกับต ำแหน่งรำชินีของขุนเขำ โดยสถำนที่แห่งนีเ้คยเป็น

สถำนที่ถ่ำยท  ำละครเรื่อง “อย่ำลืมฉัน” และ “รตันำวดี” ดว้ย ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนลงจำกเขำเขำ้สู่โรงแรมที่พกั 
ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  ALBANA MEIXIN หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที ่4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมและยงัเป็นที่ตัง้สถำนีรถไฟขึน้สู่  ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องคก์ำรยเูนสโกประกำศใหย้อดเขำจงุเฟรำ เป็นพืน้ที่มรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรก
ของยโุรป น  ำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชำติ ขึน้พิชิตยอดเขำจุงเฟรำที่มีควำมสูงกว่ำระดับน  ำ้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่ำงเส้นทำงขึน้สู่ยอดเขำท่ำนจะได้ผ่ำนชมธำรน ำ้แข็งที่มีขนำดใหญ่จนถึง  สถำนีรถไฟจุงเฟรำยอร์ค 
(Jungfraujoch) สถำนีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เขำ้ชมถ ำ้น  ำ้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงำม อยู่
ใตธ้ำรน  ำ้แข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 
บ่าย 

 
 

พำท่ำนชมวิวที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ที่ระดบัควำมสงูถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็น
ไดก้วำ้งไกลที่ถึงชำยแดนสวิส สมัผสักับภำพของธำรน  ำ้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยำวที่สดุในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.
และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย น  ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหว่ำงทะเลสำบ 
เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่ำง ทะเลสำบทนู (Lake Thun) และทะเลสำบเบรียนซ ์(Lake Brienz)อิสระใหท้่ำนไดส้มัผสับรรยำกำศ
และธรรมชำติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ มีเวลำใหท้่ำนไดถ่้ำยรูปเป็นที่ระลึกตำมอธัยำศยั 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ชีสฟองดูวว)์  
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที ่5 อินเทอรล์าเคน – เบิรน์ – เวเว่ย ์– โลซานน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี ้
เบิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภำพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น  ำท่ำนชมบ่อหมีสีน ้าตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์ น  ำท่ำน ชมมำรก์ำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบติูค 
เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี น  ำท่ำนลัดเลำะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ 
ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักำสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้นขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำ

ไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละครั้ง น  ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ์ 
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Munster สิ่งก่อสรำ้งทำงศำสนำที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภำพที่บรรยำย
ถึงกำรตดัสินครัง้สดุทำ้ยของพระเจำ้ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนัภตัตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่ริมชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่ำเป็น “ไข่มุก

แห่งริเวียร่ำสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมำะแก่กำรท  ำกิจกรรมแทบทกุฤดกูำล น  ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโล
ซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนนน์บัไดว้่ำเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชำติมำกที่สุด
เมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวติัศำสตรอ์นัยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชำวโรมนัมำตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณ
ริมฝ่ังทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนนม์ีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทศัน์ที่สวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดูด
นกัท่องเที่ยวจำกทั่วโลกใหม้ำพกัผ่อนตำกอำกำศที่นี่ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั   NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 โลซานน ์– ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนชม สวนสำธำรณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และ
ถ่ำยรูปกับ ศำลำไทย ที่ร ัฐบำลไทยส่งไปตั้งในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์น  ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองมองเทรอซ ์
(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ไดช้ื่อว่ำริเวียร่ำของสวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทศัน ์บำ้นเรือน ริม
ทะเลสำบ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเขำ้ชมกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ 

ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมำยเพื่อควบคมุกำรเดินทำงของนกัเดินทำงและขบวนสินคำ้ที่จะ
สญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด์ เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดียวที่ไม่ต้องเดินทำง
ขำ้มเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำเปรียบชำวสวิสมำนำนนบัรอ้ยปี 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั  EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 มองเทรอซ–์ กลาเซียร ์3000 – เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถำนีกระเชำ้ไฟฟำ้ขนำดใหญ่ทีจ่ผุ ูโ้ดยสำรไดถึ้ง 125 คน น  ำ
ท่ำนขึน้กระเชำ้ยกัษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น  ำท่ำนเดินข้ำม" The Peak Walk by Tissot" สะพำนแขวนที่มี
ควำมยำว 107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำที่ระดบัควำมสงู 3,000 เมตร ท่ำนจะไดช้มทศันียภำพที่สวยงำมของเทือกเขำแอลป์ อนัสวยงำม
แบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่
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ไดร้บัควำมนิยมสงู เนื่องจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้น  ำ้มันเชือ้เพลิง  แต่ใช้แบตเตอรี่
เท่ำนัน้ และยงัมีฉำกหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำแมททอร์ฮอร์น  (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์ใหอิ้สระเดินเล่นในเมืองเพื่อชมธรรมชำติอนัสวยงำมและเลือกซือ้สินคำ้ที่ระลึกตำมอธัยำศยั 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ที่พกั   DERBY หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8 เซอรแ์มท – เจนีวา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระครึ่งวนัช่วงเชำ้ โดยมีหวัหนำ้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ ค ำแนะน ำ ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดเป็นควำมรบัผิดชอบของตวัท่ำนเอง ใหท้่ำนอิสระ
เดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศยั หรือจะเลือกขึน้กระเชำ้ไฟฟำ้เพื่อสมัผสักับควำมงดงำมของยอดเขำไคลน์
แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที่สงูถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขำแอลป์ ชื่นชม
กับทิวทศันท์ี่สวยงำม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชมถ ำ้น  ำ้แข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส หรือนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนี
รถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำนเดินทำงสู่จดุชมวิวที่ทำ่นจะไดเ้ห็นทศันยีภำพทีส่วยงำมของยอดเขำแมทเทอร์
ฮอรน์ ที่สวยงำม น  ำท่ำนเดินเทำ้สู่บริเวณทะเลสำบที่อยู่สงูจำกระดบัน  ำ้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะท้อน
ภำพเขำแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงำมยิ่งนกั ( โดยปกติน  ำ้ในทะเลสำบ จะมำกหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมำณ
น ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม – ตุลำคม) ถ้ำช่วงฤดูหนำวทะเลสำบจะ
กลำยเป็นน ำ้แข็ง) 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศนูยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำติ เมืองที่ตัง้องคก์ำรสำกลระดบัโลก อำทิ 

องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน  ำ้พเุจทโด ที่ฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต (เปิด
เฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกับนำฬิกำดอกไม ้สญัลกัษณ์ที่ส  ำคญัของเมืองเจนีวำ 

16.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อท  ำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลำชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบิน 
20.40 น. ออกเดินทำงสู่ดไูบ โดยเที่ยวบินที่ EK 84 

** คณะเดินทำงวนัที่ 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทำง เวลำ 21.40 น. และถึงดไูบ เวลำ 06.10 น. ** 
 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพ  
06.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทำงต่อสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทำงวนัที่ 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทำง เวลำ 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลำ 18.55 น. ** 
** คณะเดินทำงวนัที่ 16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทำง เวลำ 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 19.15 น. ** 
** คณะเดินทำงวนัที่ 20-28 ก.ค. 63 ออกเดินทำง เวลำ 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 18.15 น. ** 

18.40 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภำพ 
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ราคาแนะน าเพยีง 

THE MAGIC OF SWITZERLAND สวติเซอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบินเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

10 – 18 เม.ย. 63 78,900.- 78,900.- 78,900.- 52,100.- 13,900.- 

25 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 52,100.- 13,900.- 

11 – 19 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 13,900.- 

16 – 24 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 13,900.- 

20 – 28 ก.ค. 63 70,900.- 70,900.- 70,900.- 48,100.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ  ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. ส่งส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบริษัทขออนญุำตยกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่  

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
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2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกันภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่)  
 ค่ำประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกันที่มีอำยตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% (เฉพำะค่ำบริกำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท  ำหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น  ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่ำนเอง 
5.  ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทำงช ำระหนำ้งำน โดยประมำณ 3,500 - 4,000 บำท) 
 6.  ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ (18 สวิตฟรงัก์)  
7.  ค่ำทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทตู มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนขำ้ง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุติัวีซ่ำได ้ 

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท  ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทดว้ย เนื่องจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสือเดินทำง ตอ้งเหลือว่ำงส  ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้  

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช  ำระเงินมดัจ  ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ  ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเครื่องบินท  ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอ่ืนที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ  ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุติัวซี่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ  ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ  ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท  ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่ำ  
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกัน 
 

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
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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 *** 

 

 

 

 

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) 



  11        The Magic of Switzerland 9 วนั 6 คืน (EK)                                                                          [GQ3ZRH-EK004]                                     

 

- 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 

 

**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) 
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- 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 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 

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

 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

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

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 
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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 

 


