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SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 
สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน 

เดนิทาง เมษายน - พฤษภาคม 63  

ราคาแนะน าเพียง 63,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 

วนัที่ 3. โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท 

วนัที่ 4.เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน 

วนัที่ 5. อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจงุเฟรา– อินเทอร์ลาเคน 

วนัที่ 6. อินเทอร์ลาเคน – ลเูซิร์น – ลอ่งเรือทะเลสาบลเูซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค 

วนัที่ 7.ซูริค – สนามบิน 

วนัที่ 8. กรุงเทพ 

วนัที่ 9.มิลาน– สนามบิน 

วนัที่ 10 กรุงเทพ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ 
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบร์ิน – เจนีวา – โลซานน์ 
01.05 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัที่ 31 มีนาคม 2562) 

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ น าท่าน
ถ่ายรูปกบัโบสถ์ฟรอมนุสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส านกัแม่ชีที่มี
กลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
องค์การยเูนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถกูจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวติ
ที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์ที่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชมมาร์กาส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบตูิค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ
200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดทูุกๆชัว่โมงในการตี
บอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูก
สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศนูย์กลางการประชมุนานาชาติ เมืองที่ตัง้องค์การสากลระดบัโลก 

อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ที่ฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 
ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา ท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ 
(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหน่ึง
ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นกัท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้งัเป็นเมืองที่มีความส าคญัส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่
เคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของ
ในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั เดินทางเข้าสู่ที่พกั DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จผุู้ โดยสารได้ถึง 125 คน น าท่าน
ขึน้กระเช้ายักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินข้าม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มี
ความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3 ,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกว้างไกลสดุสายตา (ในกรณีที่มีเหตุท าให้ไม่สามารถขึน้เขากลาเซียร์ 3000 ได้ทางบริษัทขอน าท่านขึน้กระเช้า
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ไคลน์แมทเทอฮอร์น เป็นการทดแทน) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่า

ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ 
SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจาก
ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึง
เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ  (Teasch) เพื่อ
เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแม
ททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิตเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดินเล่นในเมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเท่า  

*** ในกรณีท่ีห้องพกัในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอร์แมทและย้ายไปพกัท่ีเมือง
ข้างเคียงแทน*** 

วันที่ 4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระคร่ึงวนัช่วงเช้า โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตวัท่านเอง ให้ท่าน
อิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพื่อสมัผสักับความงดงามของยอด
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สงูถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขา
แอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส หรือนั่ง
รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่
สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดย
บริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน า้ใน
ทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – 
ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) (กรณีท่านที่เดินทางระหว่างวันที่กันยายน –  พฤศจิกายน ท่าน
สามารถเลือกอิสระช็อปปิง้ ณ เมืองเซอร์แมท หรือ ขึน้รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีกรอนเนอร์แกรต ได้ บริษัทได้น าท่านขึน้กระเช้า
ไคลน์แมทเทอฮอร์นทดแทนกระเช้ากลาเซีย 3000 ที่ปิดซ่อมบ ารุง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มกุ

แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แล้วน าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 
Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขา
จงูเฟราเป็นฉากหลงั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 



  4  SWITZERLAND  PARADISE ON EARTH  สวิตเซอร์แลนด์  8 D 5N BY TG                           

 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอร์ลาเคน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟอินเทอร์ลาเคนออกซ์ (Interlaken Ost) เพื่อที่จะเปล่ียนสถานีที่เมือง กรุน-กรินเดอวาลด์ (Grund - 
Grindelwald) ขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่า
ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง 
สถานีรถไฟจงุเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่
แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงูที่สดุในยุโรปที่ระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สมัผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนกุสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดย
ไม่ซ า้ เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) จากนัน้เดินทางกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken)โดยรถไฟอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ - ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
และขนุเขา น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (lake Lucerne Cruise) (การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูหนาว น า้ในทะเลสาปอาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 สวิตฟรังต่อท่าน) 
ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่4ของประเทศมีความงดงามของทศันียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วย
ยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตสุ (Mount Pilatus) ท าให้วิวทิวทศัน์ดงูดงามยิ่งขึน้ทะเลสาบลเูซร์ิน ได้ชื่อว่าสวยสดุ
ในสวิตเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลเูซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขา
ตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง จากนัน้นัง่รถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) 
ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลได้ว่า 
ราชินิแห่งภเูขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพา
โนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวนั รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการ
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สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 
ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็น
สะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของ
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อ
ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) 

ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั CROWNE PLAZA ZURICH  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 ซูริค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  
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ราคาแนะน า SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 
สวิตเซอร์แลนด์ 

8 วัน 5 คนื 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

8-15 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 43,895 6,900 

5-12 พ.ค. 63 63,900 63,900 63,900 41,465 6,900 

27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 63,900 63,900 63,900 41,465 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
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2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 สวิตฟรังก์)  
7.  ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก์) 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
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1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเ ล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข 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 

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

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 
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MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

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

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
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- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
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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                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ 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      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


