
 CODE: TG992 GRAND SWISS 7D4N  

 

Code : TG992 GRAND SWISS 

     ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิ ีส่วยงดงามชวนหลงใหล 
บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

03 – 09 มนีาคม 2563 45,888 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร)์ 

ราคาเด็ก(2-11ปี)มเีตยีง

คดิราคาเทา่ผูใ้หญ ่

12,500 31  

17 – 23 มนีาคม 2563 45,888 12,500 31  

05 – 11 พฤษภาคม 2563 45,888 12,500 31  

19 – 25 พฤษภาคม 2563 47,888 12,500 31  

02 – 08 มถินุายน 2563  47,888 12,500 31  

16 – 22 มถินุายน 2563 47,888 12,500 31  

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG920 BKK-ZRH  00.35-06.55 

RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10 



 

 

วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ    

21.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่ห ้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์–กรงุเบริน์ – เมอืงเจนวีา 

– ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and Palais des Nations    

                                                                                                                                อาหารเทีย่ง,เย็น 

00.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด  ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG920  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 35 นาท)ี **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดูรอ้น) จากนัน้ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่

เมอืงซาฟฟ์เฮาเซิน(Schaffhausen) (ระยะทาง38ก.ม.ใชเ้วลา 45นาที) เมืองที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนทีัง้ 3 ทศิทาง โดยมแีมน่ ้าไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมอืง 

ใหท้่านชมความงามของ น า้ตกไรน ์เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีสุ่ดของทวปียุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรน์บรเิวณพรมแดน

ระหวา่งรัฐชาฟเฮาเซนิกับรัฐซูรคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสูง 23 เมตร 

ปลาทั่วไปไม่สามารถวา่ยขึน้น ้าตกแห่งนี้ได ้มเีพียงปลาไหลเท่านัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไต่ขึน้น ้าตก น ้าตก

แห่งนี้ถอืก าเนิดขึน้ในยุคน ้าแข็งครัง้สุดทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีที่แลว้ ใหท้่านอสิระถ่ายภาพเก็บความ

ประทับใจของน ้าตกไรน ์จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์(Bern)(ระยะทาง153ก.ม.ใชเ้วลา 2ชม.30นาท)ี เมอืง

หลวงของประเทศตัง้อยู่ใจกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนด์สวสิเซอรแ์ลนด์ มีแม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมือง 

เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวันออก ส่วนทศิตะวันตก

ชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 130,000 คน มยีา่นเมอืงเกา่ซึง่

เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากน ัน้แวะไปชม บ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมีก่อน ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของกรงุเบริน์ ทีว่า่สัญลักษณ์ของกรงุเบริน์ก็เพราะวา่ มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แก ่ตัง้แตส่มัยผูค้รองเบริน์

ในยุคนั้นไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวต์ัวแรกที่ล่าได ้คือ หมี  เพราะว่า สถานที่ตัง้อยู่ก่อนเขา้เมือง และบางวันก็อาจจะมี

ผูด้แูลหม ีน าหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดหูนาว จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนี

วา่(Geneva) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ การทูต เป็นเมอืงทีม่อีงคก์รระหวา่งประเทศตัง้อยู่มากทีส่ดุ

ในโลก จากนัน้ น าทา่นชมทะเลสาบเจนวีา(Geneva Lake) เป็นจดุทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเส

สาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมทีส่วยงาม ดงึดูดสายตาดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ทีม่นี ้าพุ

พุ่งสงูถงึ 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพื้นทีส่เีขยีวแลว้ ยังมพีื้นที่เขตเมอืงเกา่ที่มตีรอกซอก

ซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวตัศิาสตร ์รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร(์St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกวา่ 850 

ปี นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรปูส าคัญตัง้อยู่ดา้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกับถนน มองขา้มไปจะเห็น  รา้น

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั ตา่งกนัไปตามฤดกูาล 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารจนี 

 จาก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั: NH Geneva Airport Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงที่พักตดิงานแฟร ์หรอืมีเทศกาล

ส าคัญตา่งๆ 

 

วนัทีส่าม        ชาวาน เดอ โบกสิ – Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ                       

                                                                                                                                                      อาหารเชา้,เย็น 

                                                                                                                                                                     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่  Aubonne Outlet 

(ระยะทาง42ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1

ชม.) เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในสวติเซอรแ์ลนด ์

มี ส ิ น ค ้ า แ บ ร น ด์ เ น ม ม า ก ม า ย  เ ช่ น 

ADIDAS,DIESEL,MANGO,LACOSTE,LIVI’S, NIKE, GEOX,PUMA,GUESS และสนิคา้แบนด์ดังต่างๆอีกมากมาย 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 23 ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาที) เมืองเล็ก ๆ ทีต่ัง้อยู่ตดิกับ

ทะเลสาบเจนวีาทางดา้นเหนอื มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่นใหญ่

ในเมอืงจะพดูภาษาฝรั่งเศส เพราะเมอืงโลซานอยูใ่กลก้บัชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบา้นเรอืนของโลซานเต็ม

ไปดว้ยตกึและอาคารรปูทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไมวุ่น่วาย มรีะบบรถไฟฟ้า

ใตด้นิใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหลง่ผลติไวน์ทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย นอกจากนัน้ยัง

เป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จยา่)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 

ทรงส าเร็จการศกึษาจากเมอืงนี้ดว้ย ใหท้่านชมบรรยากาศของเมอืง

ย่านเมอืงเก่าสมัยโบราณ ผา่นชม มหาวหิารแห่งโลซานน ์หรอื 

วิหารนอเตรอดาม  (Notre-Dame) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์

คาทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอันดับยโุรปและถา่ยรูปหนา้

พิพิธภณัฑ์โอลิมปิก  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์

(Vevey)(ระยะทาง 16 ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนติ

กน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์นักท่องเทีย่วต่างก็ขนาน

นามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแห่งรเิวยีรา่สวสิ Pearls of the 

Swiss Riviera เพราะมอีากาศดีอบอุ่นเกอืบทุกฤดูกาล และเมืองนี้

ยังยังเป็นทีต่ัง้ของ  ส านักงานใหญ่ของบรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของ

โลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleดว้ย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมอืง 

รูปปั้น“ชาลี แชปปลิ้น”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มี

ผลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและท่านเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

ถา่ยรปูสอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางผา่น เมอืง

มองเทรอซ(์Montreux) (ระยะทาง9ก.ม.ใชเ้วลา20นาท)ี เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ไดช้ือ่วา่เป็นไข่มุกแห่ง Swiss 

Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวา ทีม่ฉีากหลังเป็นภูเขาชมรูปปั้นเฟรดด ีเมอรค์วิร ี

(Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่วงควนี (Queen) ตัง้อยูต่รงจัตรัุสตลาด เจา้ของบทเพลง We are the Champion 

ซึง่ถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคาส ิ โนคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเท

รอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงทาซ(Taesch)(ระยะทาง141ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 



   ทีพ่กั: Hotel Elite หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพั่กตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

ส าคัญตา่งๆ 

 

วนัทีส่ ี ่     ทาซ – เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น าท่านเด ินทางสู่เซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึง 

เซอรแ์มท Zermatt มเีวลาใหท้า่นเดนิเทีย่วชมหมู่บา้นเซอรแ์มทที่

น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสูงสวยงาม เป็นเมอืงที่

ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ ามัน

เชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น

ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มี

รูปทรงสวยที่สุดในสวสิ เซอรแ์มทเป็นเมืองที่มปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงาน

โรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมอืงนี้มาจากการท่องเที่ยวในชว่งฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในวันทีอ่ากาศ

เอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 

3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสงา่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ 

ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ

สามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจ่ดุสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้า่เป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไป

อกีเมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแลตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ท์

พคิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่ี

หมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศัย  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย     น าทา่นน่ัง Shuttle Train กลบัสูเ่มอืงทา๊ซ แลว้น าทา่นเดนิทางโดย

รถโคช้สู่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใช ้

เวลา2ชม.30นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภูเขามีทิวทัศน์

บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มื้อที่ 7) เมนูอาหาร

ทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 86 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม. 

30 นาท)ี 

   ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพั่กตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

ส าคัญตา่งๆ 

 

 



 

วนัทีห่า้     แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์        อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสูงประมาณ 

3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นที่ตัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ

(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่เรยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้

360 องศาในขณะที่เคลื่อนที่ข ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมถ ้าแข็งที่

สวยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง

ครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้

ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยูท่า่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขาแบบ

ระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

บา่ย น าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาที่สถานีดา้นล่างและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบั

หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  จากนัน้พา

ทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ

ชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลู

เซริน์เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณย่านOld Town เชน่ 



ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อสิระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั 

   สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

          

  จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั เมอืงซูรคิ (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชัว่โมง) 

  ทีพ่กั: Holiday Inn Express Zurich Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพั่กไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพั่กตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

ส าคัญตา่งๆ 

 

วนัทีห่ก         เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ                                                                         อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)     

08.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

13.30น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

 

วนัทีเ่จ็ด         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

05.30น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า29,000บาท) 

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์



- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่า

ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกัน

วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปี

บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ76-80 ปี

บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์

8.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  

 

 

 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบสัราคา 1-2 EURO 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไมผ่า่น

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า



เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 

อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธใน

กรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซี่าเชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 



 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 

หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน 

(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง

ไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีร่ับยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีาร

สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ให ้

ใช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจอย่าง

ชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD(, (คัด

ส าเนาไมเ่กนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณีที่

ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance(, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้่ายเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิบัญชทีี่

สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทาง

การเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา โดย Statement ตอ้งเป็นฉบับ

ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน้ หากผูย้ื่นค ารอ้งวซี่า ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน า

เอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ (ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้) 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหวา่งตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนนิการ

ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน เอกสาร



ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ 

บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วนั) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement( 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สุดภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มลูความเป็นจรงิ เนือ่งจากบรษัิท

ฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวตั/ิขอ้มลูสว่นตัวแทน

ผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผล

ใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก

ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่

สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสาร

ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 



4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี้ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู กรณีวซีา่ของ

ทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 



 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็น

ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์กอ่น

ถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 


