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วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 5  

เคานเ์ตอร ์K  สายการบิน SINGAPORE AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

21.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ981 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

วนัที่สอง สงิคโปร ์– ซูรคิ (สวิสเซอรแ์ลนด)์ – เบิรน์ – บ่อหมีสนี ้าตาล – มารก์าสเซ – เจนีวา –  

  น ้าพุเจท็โด ้– โลซานน ์ 

00.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง ทุกท่านสามารถเดิน

ซ้ือสนิคา้ DUTY FREE หรอืใชบ้รกิารของสนามบินสงิคโปรไ์ด ้จนถึงเวลาเรยีกข้ึนเครือ่ง 

01.30 น. ออกเดินทางสู ่นครซูรคิ โดยสายการบินสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ SQ346  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศ

ไทยชา้กวา่ 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (Bern) เมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด์ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) ซ่ึงไดร้บัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกใหเ้ป็นเมือง

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์

เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์     

 น าท่านชม มารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ี

ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม 

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ท่ี

มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Munster 

ส่ิงก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1421 

ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครั้งสุดทา้ยของพระเจา้   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียว

ท่ีมีชื่อเสียงและมีความส าคญัมากของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณทะเลสาบ
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เจนีวาท่ีไหลรวมเขา้กบัแม่น ้าโรหน์ (Rhone river) และเป็นแหล่งน ้าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง

ของทวีปยุโรป อีกทั้ ง กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) 

เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่างชาติส าคัญๆ หลายองค์กร เช่น ส านักงานใหญ่ของ

องค์การสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการคา้โลก 

(WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้งองคก์ารสนันิบาตชาติ ใน ค.ศ. 

1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าท่านชม น ้าพุเจ็ทโด ้(The jet d’Eau) สญัลกัษณ์

ของกรุงเจนีวา ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบเลอมงัค ์หรือทะเลสาบเจนีวาเป็นน ้าพุท่ีไดร้บัการยอมรบั

ว่ามีความสูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยน ้าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร 

(459 ฟุต) น าท่านแวะถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไมส้วนอังกฤษ (Jardin Anglais) ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบเจนีวา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใชเ้วลาเดินทาง 1 

ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ตาม

ธรรมชาติ และยงัเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือ

ชาวโรมนัยา้ยถ่ินฐานแผ่อิทธิพลเขา้มาถึงบริเวณท่ีราบลุ่มแห่งน้ี นอกจากน้ีเมืองโลซานน์ ยงั

เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่และพระโอรส พระธิดาเม่ือครั้งยงัทรงพระเยาวอี์กดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั ALPHA-PALMIERS HOTEL, LAUSANNE หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม โลซานน ์– ศาลาไทย – เวเว่ย ์– ทาซ – เซอรแ์มท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมเมืองโลซานน์ ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ ซ่ึง

มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก ผ่านชมยา่นปลาซแชงฟรองซัวส ์มหาวิหารนอรท์เธอ

ดามอนัเก่าแก่ เร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี ค.ศ.1718 เป็นอาคารแบบโกธิคท่ีมีความสวยงามติดอนัดบั

ยุโรปอีกดว้ย แวะถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล ซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา 

มองเห็นทิวทศัน์ของทะเลสาบท่ีงดงาม  

 น าท่านชม สวนสาธารณะ ท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรด

ของในหลวงรัชการท่ี 9 เม่ือครั้งยังทรงพระเยาว์ จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ี

รฐับาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ 

หมู่บา้นทาซ ประตสูู่ Zermatt (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาที) 
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ย ์(Vevey) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองสวยน่ารกั

ท่ีตั้งอยู่ในรฐัโวของสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ยมี์มากขนาดว่านักท่องเท่ียว ต่างก็ขนาน

นามเวเว่ย ์และมงเทรอซ ์ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี

อากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาว

องักฤษ มีผลงานสรา้งชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลาย

ของชีวิต 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ นัง่รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนต์

วิ่งและเป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) 

เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีไดร้ับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามันเชื้ อเพลิง แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่าน้ัน และยงัมีฉาก

หลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง

สวยท่ีสุดในสวิส น าท่านชมเมืองเซอรแ์มท เมืองสวรรคแ์ห่งกีฬาสกี และการท่องเท่ียวในฤดู

หนาว เซอรแ์มทเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูใ่นหุบเขา Mattertal ในความสูงท่ี 1620 เมตรจากตีน

เขา เป็นเมืองท่ีมีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลกัของคนพ้ืนเมือง คือ พนักงานโรงแรมและ

รา้นอาหาร ซ่ึงรายไดห้ลกัของเมืองน้ีมาจากการท่องเท่ียวในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ไดเ้วลา

พออนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ ทาซ 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ทาซ – กรนิเดอวาลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – ลเูซิรน์  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองตาก

อากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตั้งสถานีรถไฟขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.

2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหง่แรก

ของยุโรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึ้ นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ท่ีมีความสูงกวา่

ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึ้ นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้าน

ชมธารน ้าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่

อยูสู่งที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม 

อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนีบนยอดเขา 

บ่าย พาท่านชมวิวท่ี ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง 

Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่

เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบั

กิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดใน

ยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท่้านไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

และแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen) จากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ระยะทาง 57 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 

ชัว่โมง)  เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง (เมนูชีสฟองดูร)์ 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLE HOTEL, LUCERNE หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ ลเูซิรน์ - อนุสาวรยีส์งิโตหิน – สะพานไมช้าเปล – ซูรคิ – โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการ

ปฏิวติัในฝรัง่เศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 

204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของ

เมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้

หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหท่้าน

ไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิ

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1 ชัว่โมง 20 

นาที) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และเป็นเมืองท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดของประเทศ 

ศูนยก์ลางการคา้ขาย การเงิน การธนาคารท่ีส าคญัของประเทศ น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถฟ์

รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส์   ใช ้

เป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่ จตัรุสั

ปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตุัรสัเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็น

ชุมทางรถรางท่ีส าคัญของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ  ธนาคาร สถาบัน

การเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  

ค า่  *** อาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั DORINT AIRPORT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หก สนามบินซูรคิ – สงิคโปร ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

10.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ345 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่โมง) 

วนัที่เจด็ สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ   

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสงิคโปร ์รอเปลี่ยนเที่ยวบินและชอ้ปป้ิง DUTY FREE ในสนามบิน 

07.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ970 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

20 – 26 กุมภาพนัธ ์2561 49,999 49,999 48,999 8,500 30,999 

13 – 19 มีนาคม 2561 49,999 49,999 48,999 8,500 30,999 

01 – 07 พฤษภาคม 2561 51,999 51,999 50,999 8,500 30,999 

15 – 21 พฤษภาคม 2561 51,999 51,999 50,999 8,500 30,999 

29 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2561 51,999 51,999 50,999 8,500 30,999 

 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเชงเกน้ ยื่นสถานทูตสวิตเซอแลนด*์* 
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
  

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
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 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ทา่นละ 10 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 14 ยูโร/ทริป/ทา่น (2ยูโร/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบรกิารยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจา่ยหนา้งานวนัท่ีสแกนน้ิว) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด



 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์ZRH02 ROMANTIC SWIT 7D4N MAY18-SQ-W12 

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
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ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหวา่งรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้



 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์ZRH02 ROMANTIC SWIT 7D4N MAY18-SQ-W12 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

1. หนงัสอืเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสเีลือดหมูเท่านั้น) ฉบบัจรงิ มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่ต า่กวา่ 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีพ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของ

ภาพอยา่งชดัเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรยีน 

• กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือ

ใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

• กรณีเป็นพนักงาน: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู ่

และเบอรติ์ดต่ออยา่งชดัเจน 

• กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงานภาษาองักฤษ 

• กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบัตรขา้ราชการ

บ านาญ 

• กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้ แจงตนเองเก่ียวกบัหน้าท่ีการ

งานเป็นภาษาองักฤษ 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
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• กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรบัรองการศึกษาภาษาองักฤษ  

(จดหมายรบัรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นบัจากวันนดัยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่าน้ัน กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

• เอกสารทางการเงิน  (BANK STATEMENT) ยอ้นหลัง 6 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร 

อพัเดทเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 30 วัน นบัจากวันท่ีนดัย่ืนวีซ่า  

***ผูท่ี้มีการประกอบอาชีพมีหนา้ท่ีการงานท าตอ้งมีบญัชีสว่นตวัเสมอ*** 

5. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ)์ 

 

เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา 

หรอืเดินทางพรอ้มบิดาหรอืมารดาคนใดคนหน่ึง 

• เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไป

ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุในจดหมายว่า ยินยอมให้

เด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัเด็ก 

• เด็กเดินทางกับบิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอและใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา 

(ระบุชื่อบิดา)  

• เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ ซ่ึง

สามารถขอไดท่ี้เขตหรือท่ีว่าการอ าเภอ และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา 

(ระบุชื่อมารดา) 

• เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

• ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

• ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  
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(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีนอ้ง,สามีภรรยา) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

• หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจรงิ ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียืน่วีซ่า (สะกดชื่อ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ฉบบัจรงิจากธนาคาร อัพเดท

เป็นปัจจบุนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่านั้น*** 

• เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ 

• ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่วีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 

• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

• ทางบริษัทฯไม่สามารถการนัตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี วา่สามารถใชย้ืน่ไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หนา้ท่ีศนูยย์ืน่วีซ่าเท่าน้ัน หากทางศนูยย์ืน่ขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวน

ท่านโปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศนูยย์ื่นวีซ่า TLScontact 

• หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวีซ่ากบัทางศนูยย์ืน่วีซ่าสวิตเซอรแ์ลนดแ์ลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาต

ใหผู้ส้มคัรท าการยมืหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชพ้าสปอรต์เพื่อเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 
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• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนทีก่ารเดินทางเพ่ือการยืน่ค ารอ้งขอวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์

สถานที่:   ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ์ชั้น 12 

การเดินทาง: รถยนตส์่วนตวั ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้ไม่มีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ชอ่งนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากน้ันเดินชิด

ซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง

มุ่งหนา้สู่ถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี

ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามือ      
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ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ สวิตเซอรแ์ลนด ์

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าสง่ก่อนหรอืพรอ้มเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซ่า !!! 

 

1. ชือ่-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ชื่อ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

3. วนั-เดือน-ปีเกิด........................................................................................................................... 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หยา่        หมา้ย        แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน.................................................... 

7. หมายเลขพาสปอรต์.............................................. 

 วัันท่ีออก.......................วนัหมดอายุ.......................สถานท่ีออก...................................... 

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ)............................................................................................. 

......................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล์์........................................................... 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุ

กรุณาระบุดว้ย.................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

.....................................................................................................รหสัไปรษณีย.์................. 

 เบอรโ์ทร.............................................เบอรแ์ฟกซ.์.............................................................. 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้บั    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ้า่ยให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 
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15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์......................... 

หมายเหต ุขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนที่สุด  

เพื่อผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

 

 

 

 

การพิจารณาอนมุตัิวีซา่เป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แกผู่้ เดินทางเท่านัน้ 


