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น ำท่ำนบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีพื้นที่กว่า 70% เป็นภูเขา น ำท่ำนพิชิตเทือกเขำ

แอลป์ ณ ยอดเขำกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) เยือนสถำนีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป      

(Top of Europe) ณ ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) พำเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการข้ึน

ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ น  ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวำ ตำมรอยเสด็จประพำส ประทับของสมเด็จย่ำ 

ณ เมือง  โลซำนน์ (Lausanne) เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขำแมททอร์ฮอร์น 

(Matterhorn) ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิส” 

         

ก ำหนดกำรเดินทำง      11-17, 12-18, 17-23, 18-24 พ.ค. 2559  

         

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์  
  7 วัน 5 คนื                

โดยสำยกำรบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอรไ์ลน์ 
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D1. กรุงเทพฯ – ซูริค 

D2. ซูริค – เบิร์น – เจนวีำ – โลซำนน์ 

D3. โลซำนน์ – แทซ – สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท   

D4. เซอร์แมท – มองเทรอซ ์– เวเว่ย์ – อินเทอร์ลำเกน 

D5. อินเทอร์ลำเกน – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิร์น 

D6. ลูเซิร์น – ซูริค – สนำมบิน 

D7. กรุงเทพฯ 

 

วันแรกของกำรเดินทำง           กรุงเทพฯ – ซูริค  

10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 

เคำน์เตอร์ G สายการบิน สวิส อินเตอร์เนช่ันแนล แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ 

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

13.05 น. ออกเดินทางสูเ่มอืงซูริค โดยเที่ยวบินที่ LX181  

19.30 น. เดินทางถึงสนำมบินซูริค  (เวลาทอ้งถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผา่น

พิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองซูริค 

 

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม PARK INN BY RADISSON ZURICH หรือเทียบเทำ่ 

วันที่สองของกำรเดินทำง      ซูริค – เบิร์น – เจนีวำ – โลซำนน ์ 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซ่ึงได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร

ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยังถูกจัด

อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.

2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน  ำตำล(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบิร์น    น าท่านชมมำร์กำสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้

และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 

200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของ

เมืองน้ี ถนนกรัมกำสเซ ซ่ึงเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนำฬิกำไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดู

ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์Munster 

สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างข้ึนในปี 

ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดท้ายของพระเจ้า   

ระยะทาง 120 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวำ น าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น  ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ าพุ่งสูงข้ึนไปใน

อากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นำฬิกำดอกไม้ 

สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนีวา ท่านเดินทางสู่เมืองโลซำนน์ (Lausanne) 

ซ่ึงตั้งอยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์

โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่ง

ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และ

อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตาก

อากาศที่นี่ เมืองนี ยังเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญส ำหรับชำวไทยเน่ืองจำกเป็น

เมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่ำ จากน้ันน าท่านชม สวนสำธำรณะที่มี

รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ

ทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศำลำไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะ

ของเมืองโลซานน์  

ระยะทาง 160 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 
 

ระยะทาง 60 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาท ี

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม  NOVOTEL BUSSIGNY หรือเทียบเทำ่ 

(เพื่อควำมสะดวกของทำ่น กรุณำเตรียมกระเปำ๋ส ำหรับค้ำงคืนที่เซอร์แมน 1 คืน ในคืนถัดไป) 

วันที่สำมของกำรเดินทำง       โลซำนน์ – แทซ – สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต – เซอร์แมท   

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์

แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เน่ืองจาก

เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่าน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำ    

แมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน

สวิส  

ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.3 ช.ม. 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง   

บ่ำย น าท่านสู่สถำนีรถไฟเซอร์แมท เพื่อเดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟ

กรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่าน

จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ให้เวลาท่านเดิน

ระยะทาง 170 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 
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 เล่นชมวิวดูทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางลงจากเขาให้ท่านได้มีเวลา

อิสระเดินเล่นเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึกในเมืองเซอร์แมท  

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม AMBASSADOR ZERMATT หรือเทียบเท่ำ  

วันที่สี่ของกำรเดินทำง     เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลำเกน 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองแทซ เพื่อน าท่านเดินทาง

โดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ 

บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับปรำสำทชิลยอง (ด้ำนนอก) 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหินริม

ทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งน้ี

จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี  

ระยะทาง 140 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.5 ช.ม. 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง  

บ่ำย 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิส” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล       

แล้วน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลำเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่

ระหว่าง ทะเลสำบทูน (Lake Thun) และทะเลสำบเบรียนซ์ (Lake Brienz)       

อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 

ระยะทาง 10 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาท ี

 
 
 

 ระยะทาง 147 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น (ชีสสวิสฟองดูร์)  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง        อินเทอร์ลำเกน – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิร์น  

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวำลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) เเละ

เมื่อปี คศ.2001  องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลก

ระยะทาง 85 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 
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 ทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิต

ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 

ระหว่างเส้นทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง 

สถำนีรถไฟจุงเฟรำยอร์ค (Jungfraujoch) สถำนีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดใน

ยุโรป (Top of Europe) เข้ำชมถ  ำน  ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้

สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

 
 
 
 

ระยะทาง 40 กม. 
ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 0.30 ชม. 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง  

 พาท่านชมวิวที่ ลำนสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป      

ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด

เขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน

ยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ าเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถำนีรถไฟเมืองลำวท์เทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) แล้วเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยว

ยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ

ขุนเขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 กม. 

ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. 

ค่ ำ รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

 น าเข้าสู่ที่พกั โรงแรม IBIS STYLES  LUZERN หรือเทียบเทำ่     

วันที่หกของกำรเดินทำง          ลูเซิร์น – ซูริค – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก

บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหาร

สวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้   ชำเปล 

(Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น  ำรอยส์ 

(Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพาน

ไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุม

สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันให้ท่าน

ได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   มีดพับ, นาฬิกา

ยี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 
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 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่าน

ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 

853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจาก

ทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่  น าท่านสู่จัตุรัสปำรำเดพลำทซ์ 

(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุม

ทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร 

สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

ระยะทาง 70 กม.
ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม. 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อท ำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้ง

สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

 

17.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ LX 180  

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง          กรุงเทพฯ 

10.50 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ    

 

(ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์กำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีที่

เมืองนั นมีกำรจัดงำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำร

ปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสม) 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมำยเหตุ 
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

3. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่ำนท ำกำรซื อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและ

ยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ 

กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั ง มฉิะนั นทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จำ่ยใดๆ ทั งสิ น 
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โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

โปรแกรม : ไฮไลท์ สวติเซอร์แลนด์  

 7 วัน 4 คืน   

โดยสำยกำรบิน สวิตอินเตอร์เนชั่นแนลแอรไ์ลน์ 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง         11-17, 12-18, 17-23, 18-24 พ.ค. 2559 
 

อัตรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผู้ใหญ่ พกั 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 69,900.- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มทำ่นละ 8,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เดก็ (อายุไมเ่กิน 12 ปี) 1 ทา่น พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณำอ่ำนข้อมลูเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั) 
69,900.- 

ในกรณีไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  20,000.- 

ในกรณีทมีีวีซำ่แล้วหรือด ำเนินกำรย่ืนวซี่ำเอง 3,000.- 

ชั นธุรกิจเพิ่มเงินจำกรำคำทัวร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 

(รำคำสำมำรถยืนยันได้กต่็อเมื่อที่น่ัง confirm เท่ำนั น) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม ** 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูต่่อ 

จะต้องไมเ่กินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงือ่นไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  

4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการ 
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 7. ค่าค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หำกต้องกำรเงือ่นไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจำ้หน้ำที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื อประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 3 ล้ำนบำท] 

**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี **  

  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

 8.  ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมัคคุเทศก์) 

 9.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น 

10. คา่ทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

 

อัตรำนี ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองดื่มทีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บปว่ยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเปา๋เดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่ำธรรมเนียมน  ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณทีี่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึ นรำคำ 

5. ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย  (โดยมำตรฐำน 2 ยโูร ต่อคน ต่อวัน : 9 x 2 = 18 ยูโร หรือ ประมำณ 

800 บำท) 

6. ค่ำบริกำรยกกระเปำ๋ในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรพัย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 

 

เงื่อนไขกำรจอง 

1. ช าระเงินมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ ำแลว้เท่ำนั น 

2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มอีายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษทัขออนุญำติยกเลกิกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมือ่ได้รับการยืนยันวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าได้ทันที 

4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกต๋ัวโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ทา่นตดิตอ่เจา้หน้าที่  
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     ก่อนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบ 

    คา่ใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึน 

  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจา้หน้าที่ 

7. หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิก

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขกำรช ำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนกำรเดินทำง 

หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็น 

ทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ นจริงเห 

ข้อมูลเบื องต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนขอวีซ่ำ 

 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง

บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่

ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน

หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง

น้ันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน

เล่ม 
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 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

 

1.   ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่่าจะด้วย 

      สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเกบ็คา่มัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   

2.   หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ทา่นไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บ 

      ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กดิข้ึนจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างน้อย 

 

3.   น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผู้ที่จะน่ังตอ้งมีคณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญัหา เช่น   

      สามารถเปดิประตฉูุกเฉนิได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีม่ีปญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ข้ึนอยู่กับทางเจ้าหน้าทีเ่ชค็อินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

1. แจ้งยกเลิกภายใน   45 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจ้งยกเลิกภายใน   30 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วันกอ่นเดินทาง  เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์ 

4. แจ้งยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเกบ็ค่ำใช้จ่ำยทั งหมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะ

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึ นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เลือ่นการเดินทางของทา่นไปยังคณะต่อไปแตท่ั้งน้ีท่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวซี่ำแลว้ไม่ได้รับกำรอนุมัติวซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผำ่น) และท่านไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและคา่บริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน 

หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณวีีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลังออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม่คืนค่ำทัวร์

ทั งหมด    

9. กรณวีีซ่ำผำ่นแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ได้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางทา่นอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธ   วีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงที่เกิดข้ึนแล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
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 10. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่เหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่ำทัวร์ทั งหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพัก

แบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง 

(Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบำง

โรงแรมอำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำน อำจจะได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจำกโรงแรมนั นไม่สำมำรถจัดหำ

ได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อำจมีกำรแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ่เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 

ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันยื่นประมำณ 7 วันท ำกำร 

ยื่นวีซ่ำแสดงตนที่สถำนทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่ำ 
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 1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ 

           ต้องมีอำยกุำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกหลังวันเดินทำง หนังสือเดินทำงห้ำมช ำรุด    

          หรือขีดเขียนใดๆทั งสิ นภำยในหนังสือเดินทำง (ส าหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามา  

          ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ว จ านวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้ำ

โดยละเอียดเฉพำะใบหน้ำสูง 3 ซม. วัดจำกหน้ำผำกถงึคำง***) (ใช้รูปสี

พื นหลังขำวเท่ำนั น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ ากับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม 

สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-

นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่า

ให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับ

รูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่) 

 

3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/บัตรประชำชน หรือ ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล  

 (ถ้ำเคยเปลี่ยน)   

 

4. หลักฐำนกำรเงิน  

- กรณีผู้เดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้

เดินทำง ขอจำกทำงธนำคำรเท่ำนั น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจำกธนำคำรเท่ำนั น ไม่ใช่ส ำเนำ

จำกสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่า 

              สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน และสถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีฝำกประจ ำ  

- กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ส ำเนำ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออก

ค่ำใช้จ่ำย) ย้อนหลัง 6 เดือน  

 

5.  หลักฐำนกำรท ำงำน(ภำษำอังกฤษและมีอำยุ 1 เดือน นับย้อนหลังจำกวันนัดสัมภำษณ์)   

- กรณีเป็นพนักงำน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างานและ

ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต 

- กรณีเจ้ำของกิจกำร ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

(สถำนทูตไม่รับเอกสำรที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่ำเป็นช่วงปิดเทอม  และต้องมีอำยุ 1 เดือน              

นับย้อนหลังจำกวันนัดสัมภำษณ์) ต้องสะกดช่ือ-สกุล ให้ตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต 

ส่วนสงูใบหน้า 3 ซม. 
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6. กรณีที่เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ป ีขอส ำเนำสูติบัตร  

กรณีเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง 

(กรุณำขอ 2 ฉบับ เพื่อส ำหรับยื่นวีซ่ำ 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมำวันเดินทำงส ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองที่สนำมบิน)  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะต้องมีใบรับรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำจะต้องมีใบรับรองจำกบิดำ โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงทั งกับบิดำและมำรดำ โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหาย

ที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต

บิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตร

ด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว  

- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  

 

7. กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรือ ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  

 

8. เบอร์มือถือทีติดต่อได้สะดวกและอีเมล์ 

 

9. กรุณากรอกข้อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้ถูกต้องด้วย เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทาง

สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได้ เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 
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 เอกสำรยื่นวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม

ได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

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

 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เนื่องจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผู้เยาว์ 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 
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 12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

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

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันท่ี........................................ ถึงวันท่ี.............................................. 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/องค์กร)  

          ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32  

สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ช าระค่าท่ีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายท้ังหมดระหว่างพ านักมีผู้ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   

************************************************ 
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 หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทั งสิ น 

ทั งนี บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำนั น 

 
 

 

 

 

 


