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GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND 
สวติเซอรแ์ลนด ์

8 วัน 5 คนื 
เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 61,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ซูรคิ – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์

วนัท่ี 3. โลซานน ์– กลาเซียร ์3000 – มองเทรอซ ์– แทซ – เซอรแ์มท 

วนัท่ี 4.เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อินเทอรล์าเกน 

วนัท่ี 5. อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงฟราวด–์ อินเทอรล์าเกน 

วนัท่ี 6. อินเทอรล์าเกน – ลเูซิรน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซิรน์ – ยอดเขารกิิ - ซูรคิ 

วนัท่ี 7.ซูรคิ – สนามบิน 

วนัท่ี 8. กรุงเทพ 

วนัท่ี 9.มิลาน– สนามบิน 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์
01.05 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิ TG 970  

** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 00.35 น. และไปถึงซูริคเวลา 
06.55 น. ** 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร น าท่านเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ น าท่าน
ถ่ายรูปกบัโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแม่ชีท่ีมี
กลุ่มหญิงสาวชนชั้นสงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศยัอยู่ น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้ับการยกย่องจาก
องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวติ
ท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบอ่หมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่านชมมารก์าส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ
200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้น
ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆชั่วโมงในการตี
บอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมืองท่ีตัง้องคก์ารสากลระดบัโลก 

อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พเุจทโด ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 
ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ้สญัลกัษณ์ท่ีส  าคญัของเมืองเจนีวา ท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์
(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึ่ง
ของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ี
เคยเป็นท่ีประทบัของสมเดจ็ย่า น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของ
ในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 โลซานน ์– กลาเซียร ์3000 – มองเทรอซ ์– แทซ – เซอรแ์มท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถ้ึง 125 คน น าท่าน
ขึน้กระเชา้ยักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนท่ีมี
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ความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3 ,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (เน่ืองจากกระเชา้กลาเซียร ์3000 จะปิดเพ่ือท าการซ่อมบ ารุงระหว่างวนัท่ี 21 ตลุาคม ถึง 8 
พฤศจิกายน 2019 คณะท่ีเดินทางตรงกับช่วงเวลาดงักล่าว ทางบริษัทขอน าท่านขึน้กระเชา้ไคลน์แมทเทอฮอรน์ เป็นการ
ทดแทน) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่า

รเิวียรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน รมิทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์
SAVOY โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือควบคมุการเดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสนิคา้ท่ีจะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจาก
ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชัน ปราสาทแห่งนีจ้ึง
เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือ
เดนิทางสูเ่มืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้  า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแม
ททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้ิสระเดนิเลน่ในเมือง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเท่า  

*** ในกรณีท่ีหอ้งพกัในเมืองเซอรแ์มทเตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิน์  าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัท่ีเมือง
ขา้งเคียงแทน*** 

วันที ่4 เซอรแ์มท – เวเว่ย ์– อินเทอรล์าเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระครึง่วนัช่วงเชา้ โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรือ ค  าแนะน า ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความรบัผิดชอบของตวัท่านเอง ใหท้่าน
อิสระเดนิเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั หรือจะเลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพ่ือสมัผสักับความงดงามของยอด
เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขา
แอลป์ ช่ืนชมกับทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสงูท่ีสุดบริเวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น า้แข็งท่ีอยู่สงูท่ีสดุในสวิส หรือนั่ง
รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพท่ี
สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ท่ีสวยงาม น าท่านเดนิเทา้สูบ่รเิวณทะเลสาบท่ีอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดย
บริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน า้ใน
ทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กบัปรมิาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดนิทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – 
ตลุาคม) ถา้ช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) (กรณีท่านท่ีเดินทางระหว่างวนัท่ีกันยายน –  พฤศจิกายน ท่าน
สามารถเลือกอิสระช็อปปิง้ ณ เมืองเซอรแ์มท หรือ ขึน้รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีกรอนเนอรแ์กรต ได ้บริษัทไดน้ าท่านขึน้กระเชา้
ไคลนแ์มทเทอฮอรน์ทดแทนกระเชา้กลาเซีย 3000 ท่ีปิดซ่อมบ ารุง) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “ไข่มกุ

แห่งรเิวียรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดกูาล แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake 
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Brienz) อนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขา
จงูเฟราเป็นฉากหลงั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรช์สี) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงพราวด–์ อินเทอรล์าเกน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟอินเทอรล์าเกนออกซ ์(Interlaken Ost) เพ่ือท่ีจะเปล่ียนสถานีท่ีเมือง กรุน-กรินเดอวาลด ์(Grund - 
Grindelwald) ขึน้สู่ ยอดเขาจุงพราวด ์(Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็น
พืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสงูกว่า
ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง 
สถานีรถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สงูท่ีสดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ี
แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แขง็ลกึถึง 30 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมววิท่ี ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยุโรปท่ีระดบัความสงูถึง 3 ,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวสิ สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนานกบัการถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรม
บนยอดเขาและท่ีไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดย
ไม่ซ  ้า เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง  สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองอินเทอลาเกน้ (Interlaken)โดยรถไฟอิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศและ
ธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 อินเทอรล์าเกน – ลูเซิรน์ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ - ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มืองลเูซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
และขนุเขา น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ (lake Lucerne Cruise) (การลอ่งเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วง
ฤดหูนาว น า้ในทะเลสาปอาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 สวิตฟรงัต่อท่าน) 
ทะเลสาบส่ีพนัธรฐัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดบัท่ี4ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ีโอบลอ้มดว้ย
ยอดเขารกิิ (MountRigi) และยอดเขาพลิาตสุ (Mount Pilatus) ท าใหว้วิทิวทศันด์งูดงามยิ่งขึน้ทะเลสาบลเูซิรน์ ไดช่ื้อว่าสวยสดุ
ในสวิตเซอรแ์ลนดท์ัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลเูซิรน์ เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขา
ตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง จากนัน้นั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) 
ท่ีถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป และยังเป็นอันดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร ์ใน
สหรฐัอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1 ,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า 
ราชินิแห่งภเูขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพา
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โนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug 
กลางวัน รบัประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร  าลึกถึงการ

สละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 
ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็น
สะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์อง
ชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสูเ่มืองซูริค (Zurich) 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CROWNE PLAZA ZURICH  หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 971  
** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เดอืนพฤศจกิายนเป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 13.15 น. และไปถึงซูริคเวลา 
06.10 น.  

วันที ่8 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ  
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อัตราค่าบริการ  GREENERY AND SNOWY IN SWITZERLAND 
สวติเซอรแ์ลนด ์

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที ่22 -29 พ.ย. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 39,900.- 8,900.- 

วันที่ 25 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.- 17,900.- 

วันที่ 26 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.- 17,900.- 

วันที่ 27ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,900.- 17,900.- 

วันที่ 28 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,900.- 17,900.- 

วันที่ 29 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 42,900.- 17,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (20 สวติฟรงัก)์  
7.  คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 สวติฟรงัก)์ 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
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ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 
หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

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

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
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**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

 

 

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

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ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 พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

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

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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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. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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