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สวิตเซอรแ์ลนด ์

7 วัน 4 คืน 

เดินทาง สงิหาคม – ธันวาคม 62  

ราคาแนะน าเพียง 52,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – น ำ้ตกไรน ์– ป้อมปรำกำรมนูอท - เซนทก์ลัเลน 

วนัท่ี 3 เซนทก์ลัเลน – ยอดเขำทิตลิส – ถ ำ้น  ำ้แขง็ - ลเูซิรน์ - กรุงเบิรน์ 

วนัท่ี 4.เบิรน์ – เจนีวำ – โลซำนน ์– มองเทรอซ ์-แทซ 

วนัท่ี 5. แทซ – เซอรแ์มท – ยอดเขำกรอนเนอรแ์กรต – ซุก – ซูริค 

วนัท่ี 6. ซูริค – สนำมบิน 

วนัท่ี 7.กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประต ู3 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่ คอย
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น า้ตกไรน ์– ป้อมปราการมูนอท - เซนทกั์ลเลน 
01.05 น. ออกเดินทำงสูส่วิสเซอรแ์ลนด ์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970  

** ส  ำหรบัคณะที่ออกเดินทำง 29 พ.ย. เป็นตน้ไปจะออกเดินทำงเวลำ 00.35 น.และ จะไปถงึซูรคิเวลำ 06.55 น. *** 
07.50 น. เดินทำงถงึสนำมบินซูรคิ (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลำคม 2562) หลงัผ่ำน

พิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร  จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมน ำ้ตกไรน ์(RhineFall) 
น ำ้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปสวยงำมและต่ืนตำต่ืนใจ เกิดจำกแม่น  ำ้ไรนท์ั้งสำยไหลผ่ำนหนำ้ผำกวำ้ง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ำตกขนำด
ใหญ่ที่สดุในยโุรป หลงัจำกนัน้น  ำท่ำนชมป้อมปรำกำรชำฟฟ์เฮำเซิน หรอืป้อมปรำกำรมูนอท (Munot) ป้อมปรำกำรบนเนินริมแม่น  ำ้
ไรน ์ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองชำฟฟ์เฮำเซนโดยป้อมปรำกำรนีเ้ป็นป้อมปรำกำรเก่ำแก่ที่ยังคงควำมสวยงำมไวอ้ย่ำงดี ถูกสรำ้งใน
สมัยยุคกลำงในศตวรรษที่ 15 ระหว่ำง ค.ศ.1564-1589 เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกเยอรมัน นอกจำกนั้นแลว้จำกเนินของป้อม
ปรำกำรเมื่อมองลงมำยงัดำ้นลำ่งสำมำรถเห็นควำมสวยงำมของวิวทิวทศันเ์มืองชำฟฟ์เฮำเซินไดท้ั้งเมืองเลยทีเดียว จำกนั้นน  ำท่ำน
เดินทำงเที่ยวเมืองซูรคิ (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
         บ่าย น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส  ำนักแม่ชีที่

มีกลุม่หญิงสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใตข้องเยอรมนัอำศยัอยู่ น  ำท่ำนสูจ่ตัรุสัปำรำเดพลำทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัเก่ำแก่ที่มีมำ
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงที่ส  ำคัญของเมืองและยังเป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้ของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบั น
กำรเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซนทก์ัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสวิตเซอรแ์ลนดโ์ดยชื่อเมืองนั้นได้มำจำกนักบุญที่มำเผยแพร่ศำสนำเมื่อสมัยศตวรรษที่  7 ซึ่งเมืองนี ้นั้นเป็นศูนย์กลำงทำง
ศำสนำครสิตค์ำธอลคิในยคุสมยัยโุรปกลำงก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ผำ้และกำรเย็บปักถักรอ้ยแทนในยุคหลงั น  ำท่ำน
เขำ้ชมมหำวิหำรเซนทก์ลัเลน (Convent of St. Gall) อนัศกัด์ิสทิธ์ิ ภำยนอกนั้นโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัววิหำรนั้นตกแต่งดว้ยศิลปะ
แบบบำโรค(Baroque) และไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย จำกนั้นน  ำท่ำนเขำ้ชมหอสมุดโบรำณ (Abbey Library หรือ 
Stifsbibliotek) โดยหอ้งสมดุนีน้บัว่ำเป็นหอ้งสมดุที่เก่ำแก่ อำจจะเรียกไดว้่ำรวยและเก่ำแก่ที่สดุในโลกแห่งหนึ่ง  (Abbey Library is 
one of the richest and oldest in the world)  ภำยหอ้งโถงของหอ้งสมดุตกแต่งดว้ยงำนไมแ้กะสลกั หินอ่อน และภำพวำดปูนเปียก 
ภำพเขียนเฟรสโกท้ี่ออกแบบและเขียนโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชำวอิตำลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงำมบนเพดำนของโดมหลงัคำ 
เป็นที่เก็บรวบรวมถงึหนงัสอืต่ำงๆและเอกสำรส  ำคญั มำกกว่ำ 170,000 เล่ม และหอ้งสมุดนีย้ังไดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี 1983 (หำกไม่สำมำรถเขำ้ชมมหำวิหำรและหอ้งสมุดได ้ทำงบรษัิทขอคืนเงินท่ำนละ่ 10 CHF) 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั RADISSON BLU หรอืเทียบเท่ำ  
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วันที ่3 เซนทกั์ลเลน – ยอดเขาทติลิส – ถ า้น า้แข็ง - ลูเซิรน์ - กรุงเบิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนั้นเดินทำงเขำ้สู่หมู่บำ้นแองเกิล้เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตั้งอยู่เชิงขุนเขำที่สวยงำมมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขำแอลป์  น  ำ
ท่ำนขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำทนัสมยัระบบใหม่ลำ่สดุหมนุ 360 องศำ รอบตัวเอง ชมทัศนียภำพอันตระกำรตำไดร้อบทิศทำงตำมเสน้ทำง
ขึน้สูย่อดเขำทิตลสิ (Titlis) เขำ้ชมถ ำ้น  ำ้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลำย  เชิญเพลดิเพลินสนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะบนลำนสกี สดุ
แสนประทบัใจเป็นอย่ำงย่ิง ชมทิวทศันข์องยอดเขำต่ำงๆ ที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะอนัขำวโพลน 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ เมนเูอเชีย 
บ่าย เดินทำงสูเ่มืองลเูซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ 

จำกนัน้พำท่ำนชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนุสรณร์  ำลกึถึงกำรสละชีพ
อย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำว
ถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น  ำ้รอยส ์(Reuss River) อนังดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำ
ที่เก่ำแก่ที่สดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตรข์องชำวสวิสตลอดแนวสะพำน 
จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี ้
เบิรน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชมบ่อหมีสีน  ำ้ตำล (Bear 
Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ ชมหอนำฬิกำไซท้ ์คลอ็คเค่นทรมั อำย ุ800 ปี  

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั BEST WESTERBN BERN หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่4 เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์– มองเทรอซ ์- แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู ่เมืองเจนีวำ (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศูนยก์ลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตั้งองคก์ำรสำกลระดับโลก อำทิ 
องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ น  ำท่ำนถ่ำยรูปกับ น  ำ้พุเจทโด ที่ฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต 
(เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบั นำฬิกำดอกไม ้สญัลกัษณท์ี่ส  ำคญัของเมืองเจนีวำ และน ำท่ำนเดินเขำ้สู่เขตเมืองเก่ำ (Old 
Town ) ของกรุงเจนีวำ เป็นที่ตัง้ของวิหำรเซนตปิ์แอร ์(St. Pierre Cathedral) อำคำรทำงศำสนำที่มีควำมส  ำคัญมำกเป็นอันดับตน้ๆ
ของกรุงเจนีวำ วิหำรเซนตปิ์แอรเ์ป็นวิหำรนิกำยโปรเตสแตนต์ที่มีควำมส  ำคัญทำงประวัติศำสตรท์ี่ย้อนกลับไปในช่วงระหว่ำง
ศตวรรษ 8 -10 ปัจจบุนัวิหำรไดก้ลำยเป็น 1 ใน 82 สิ่งปลกูสรำ้งที่เป็นแหล่งมรดกส  ำคัญของชำติสวิตเซอรแ์ลนด ์น  ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโลซำนน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนนน์ับไดว้่ำเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชำติมำกที่สดุ
เมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวติัศำสตรอ์นัยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตั้งหลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนนม์ีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศนท์ี่สวยงำม และอำกำศที่ ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยว
จำกทั่วโลกใหม้ำพกัผ่อนตำกอำกำศที่นี่  

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
บ่าย น ำท่ำนเดินถ่ำยรูปกบัพิพิธภัณฑโ์อลมิปิก (Olympic Museum) ตั้งอยู่ที่ชำยฝ่ังของทะเลสำบเจนี ดำ้นนอกมีสวนที่มีรูปป้ันต่ำงๆ ที่

เก่ียวกบักีฬำ สว่นภำยในอำคำรบรเิวณโถงตอนรบัมีรำ้นขำยของที่ระลกึเก่ียวกับโอลิมปิก และมีในส่วนของ Olympic World มีกำร
จดัแสดงเกี่ยวกบัประวติัศำสตรโ์อลมิปิกที่ยำวนำนมำกกว่ำ 2,200 ปี เป็นที่เก็บเรื่องรำวควำมเป็นมำของกำรแข่งขันโอลิมปิกตั้งแต่
ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน เต็มไปดว้ยสิ่งของที่เก่ียวกับกีฬำโอลิมปิกมำกกว่ำ 10,000 ชิน้ ทั้งอุปกรณกี์ฬำ เสือ้ผำ้นักกีฬำ ถว้ยรำงวัล 
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เหรยีญรำงวลั คบเพลงิ มำสคอต ฯลฯ (ไม่รวมค่ำเขำ้ชม Olympic World) จำกนั้นน  ำท่ำนชมสวนสำธำรณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดห ู
ปิดปำก ปิดตำ อันเป็นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกับศำลำไทย ที่ รัฐบำลไทยส่งไปตั้งใน
สวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน ์น  ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตัง้อยู่รมิทะเลสำบเจนีวำ ไดช้ื่อว่ำ
รเิวียรำ่ของสวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทศัน ์บำ้นเรอืน ริมทะเลสำบ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำท
โบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ  ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำย
เพื่อควบคุมกำรเดินทำงของนักเดินทำงและขบวนสินคำ้ที่จะสญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใต้หรือจำกตะวันตกสู่ตะวันออกของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดียวที่ไม่ตอ้งเดินทำงขำ้มเทือกเขำสงูชัน ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำ
เปรยีบชำวสวิสมำนำนนบัรอ้ยปี หลงัจำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่มืองแทซ (Taesch) 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง  
ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั ELITE หรอืเทียบเท่ำ 

วันที ่5 แทซ – เซอรแ์มท – ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – ซุก – ซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น  ำท่ำนเดินทำงสูส่ถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมือง เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่
ไดร้บัควำมนิยมสงู เนื่องจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้  ำ้มันเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่ำนั้น และยังมีฉำกหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์น  ำท่ำนนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) เดินทำงสู่จุดชมวิวที่ท่ำนจะไดเ้ห็น
ทัศนียภำพที่สวยงำมของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ที่สวยงำม น ำท่ำนเดินเทำ้สู่บริเวณทะเลสำบที่อยู่สงูจำกระดับน ำ้ทะเล 2 ,757 
เมตร โดยบรเิวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะทอ้นภำพเขำแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงำมย่ิงนัก ( โดยปกติน ำ้ใน
ทะเลสำบ จะมำกหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมำณน ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เ ดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม – 
ตลุำคม) ถำ้ช่วงฤดหูนำวทะเลสำบจะกลำยเป็นน ำ้แข็ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย 
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บ่าย เดินทำงต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบที่สวยงำมรำวกับเทพนิยำยตั้งอยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทศันียภำพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัรำกำรเก็บภำษีที่ค่อนขำ้งต ่ำจงึถือเป็นที่ตำกอำกำศที่นิยมของเหล่ำเศรษฐี 
คนดงัส  ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอรค์ำรจ์อดเรียงรำยอยู่ 2 ขำ้งทำง จนเป็นเรื่องธรรมดำไปเลย น ำท่ำน
ชมเมืองชมหอนำฬิกำเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์ที่ส  ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำม
โดดเด่น ของหลงัคำซึ่งเป็นสนี  ำ้เงินขำวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคำสีน  ำ้ตำลของบำ้นเมืองสวยงำมอย่ำงย่ิง น  ำท่ำนเขำ้ชมรำ้นท ำทองที่
เก่ำแก่ที่สดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 
ภำยในตวัอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลยีน มีซุม้ประตแูละเสำโรมัน มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝำผนัง 
ดว้ยกำรวำดลำยหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะล  ำ้ค่ำและเครื่องประดับหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลำใหท้่ำนเดินชื่นชมอำคำร งำนศิลปะล  ำ้ค่ำและเครื่องประดับหำยำกแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนำฬิกำชั้น
น  ำระดับโลกใหท้่ำนเลือกซือ้เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, 
IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่มืองซูริค (Zurich) 

ท่ีพัก น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั I AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ซูริค – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.30 น. น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบิน เพื่อท  ำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลำช๊อปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบิน 
13.30 น. ออกเดินทำงสูก่รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

** ส  ำหรบัคณะที่ออกเดินทำงตัง้แต่ 29 พ.ย.เป็นตน้ไปจะออกเดินทำงเวลำ 13.15 น.และจะไปถงึซูรคิเวลำ 06.10 น. *** 

วันที ่7 กรุงเทพ 
05.30 น. ถงึ สนำมบินสวุรรณภูมิ ดว้ยควำมสวสัดิภำพ 
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ราคาแนะน าเพียง Matterhorn - Symbol for Switzerland 

สวิตเซอรแ์ลนด7์ วัน 4 คืน  โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันท่ี 18-24 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,455.- 5,900.- 

วันท่ี 1-7 ธ.ค.62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,455.- 5,900.- 

วันท่ี 6-12 ธ.ค.62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,455.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ่้ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
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7. ค่ำประกนัภัยกำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุติัเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5.  ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูย่ื้นวีซ่ำตอ้งช ำระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่ำในวันย่ืน เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
6.  ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ (18 สวิตฟรงัก)์  
7.  ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 
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2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนขำ้ง
นำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุัติวีซ่ำได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง
บรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสอืเดินทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส  ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรอื กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋ วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ่้ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  



  9  Matterhorn - Symbol for Switzerland สวิตเซอรแ์ลนด ์7 D 4N BY TG                                  [GQ3ZRH-TG013]                                     

 

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุติัวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทัวรห์รือมัดจ ำมำแลว้ 
ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีที่มงีำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรูปถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารุด *** 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 
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**สถานทูตไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรุณาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณชิย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมุดบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซี่า *** 

 

        

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


