
 

   

 

  

  

  

 

 

 CODE: TG992 GRAND SWISS 7D4N  

 

Code : TG992 GRAND SWISS 

     ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิี4สวยงดงามชวนหลงใหล 
บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดี4ยวเพิ4ม ที4น ั4ง หมายเหต ุ

03 – 09 มนีาคม 2563 45,888 (เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร)์ 

ราคาเด็ก(2-11ปี)มเีตยีง

12,500 31  

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

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



 

   

 

  

  

  

 

 

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

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

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

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 

� FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG920 BKK-ZRH  00.35-06.55 

RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10 

 

 

วนัที4หนึ4ง กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

21.00 น. พรอ้มกนัที�ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัcน 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย  (TG) 

เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึ$นเครื�อง  

 

วนัที4สอง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– นํ cาตกไรน ์–กรงุเบริน์ – 

เมอืงเจนวีา – ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and 

Palais des Nations    

                                                                                                                               � อาหาร

เที4ยง,เย็น 

00.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เที4ยวบนิที4 TG920  (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 11 ชั�วโมง 35 นาท)ี **มบีรกิารอาหารบนเครื�อง** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นผา่นขั $นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง (ชว่งฤดูรอ้น) จากนั$น นําท่านขึ$นรถโคช้ปรับ

อากาศเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ(Schaffhausen) (ระยะทาง38ก.ม.ใชเ้วลา 45นาท)ี เมอืงที�ตั $งอยู่

ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ�งตั $งอยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทั $ง 3 ทศิทาง โดยมแีมนํ่$า

ไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมอืง ใหท้่านชมความงามของ นํ cาตกไรน ์เป็นนํ$าตกขนาดใหญ่ที�สดุของทวปียโุรป 

ตั $งอยูบ่นแมนํ่$าไรนบ์รเิวณพรมแดนระหวา่งรัฐชาฟเฮาเซนิกบัรัฐซรูคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นํ$าตกแหง่นี$มี

ความกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 เมตร ปลาทั�วไปไมส่ามารถวา่ยขึ$นนํ$าตกแหง่นี$ได ้มเีพยีงปลาไหลเทา่นั$นที�

มเีทคนคิเฉพาะตัวในการไต่ขึ$นนํ$าตก นํ$าตกแห่งนี$ถอืกําเนดิขึ$นในยคุนํ$าแข็งครั $งสดุทา้ยเมื�อราว 14,000 ถงึ 

17,000 ปีที�แลว้ ใหท้่านอสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของนํ$าตกไรน์ จากนั$น นําท่านเดนิทางสู่ กรุง

เบริน์(Bern)(ระยะทาง153ก.ม.ใชเ้วลา 2ชม.30นาที) เมืองหลวงของประเทศตั $งอยู่ใจกลางประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีมนํ่$าอาเร ่(Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติ

ไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวันออก ส่วนทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งกําแพงและ



 

   

 

  

  

  

 

 

สะพานขา้มที�สามารถชักขึ$นลงได ้มีประชากรประมาณ 130,000 คน มีย่านเมืองเก่าซึ�งเต็มไปดว้ยรา้น

ดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี 

เที4ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืcอที41)  เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากน ัcนแวะไปชม บอ่หมสีนํี cาตาล (Bear Pit)  เมื�อมาถงึเมอืงนี$ ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมกีอ่น ซึ�งเป็น

สัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ ที�ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก ่ตั $งแต่สมัยผู ้

ครองเบริน์ในยุคนั$นไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวต์ัวแรกที�ล่าได ้คอื หม ี เพราะว่า สถานที�ตั $งอยู่กอ่นเขา้เมอืง และ

บางวันก็อาจจะมผีูด้แูลหม ีนําหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดหูนาว จากนั$น นํา

ท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวี่า(Geneva) เมืองที�ไดช้ื�อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงนิ การทูต เป็นเมืองที�มี

องคก์รระหวา่งประเทศตั $งอยู่มากที�สดุในโลก จากนั$น นําท่านชมทะเลสาบเจนวีา(Geneva Lake) เป็นจุด

ท่องเที�ยวสําคัญของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมที�สวยงาม 

ดงึดูดสายตาดว้ยนํ cาพุจรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ที�มนํี$าพุพุ่งสงูถงึ 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจาก

เต็มไปดว้ยพื$นที�สเีขยีวแลว้ ยังมพีื$นที�เขตเมอืงเก่าที�มตีรอกซอกซอยที�มคีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์

รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร(์St Peter's Cathedral) ซึ�งมอีายุมากกว่า 850 ปี นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรูป

สําคัญตั $งอยู่ดา้นหนึ�งของสวน Jardin Anglais ที�ตดิกับถนน มองขา้มไปจะเห็น  รา้นสนิคา้แบรนด์เนม

มากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั ตา่งกนัไปตามฤดกูาล 

คํ4า � รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร (มืcอที42) เมนอูาหารจนี 

 จาก นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี4พกั 

   ที4พกั: NH Geneva Airport Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมืองใกลเ้คียง กรณีเมืองที�พักตดิงานแฟร ์หรือมี

เทศกาลสําคัญตา่งๆ 

 

วนัที4สาม        ชาวาน เดอ โบกสิ – Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ                      

                                                                                                                                                     � อาหาร

เชา้,เย็น 

                                                                                                                                                                    

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มืcอที43) 

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

(ระยะทาง42ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1

ชม.) เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในสวติเซอรแ์ลนด ์

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

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

มากมาย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปปิ$งตามอัธยาศัย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื�อไมเ่ป็นการรบกวน

เวลาชอปปิ$ง 



 

   

 

  

  

  

 

 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 23 ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาท)ี เมอืงเล็ก ๆ ที�ตั $งอยู่

ตดิกบัทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทัศนท์ี�สวยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทั $งทะเลสาบกวา้งใหญ ่

ผูค้นสว่นใหญ่ในเมอืงจะพูดภาษาฝรั�งเศส เพราะเมอืงโลซานอยู่ใกลก้ับชายแดนประเทศฝรั�งเศส สภาพ

บา้นเรอืนของโลซานเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที� 12-14 มบีรรยากาศ

เงยีบสงบไมวุ่น่วาย มรีะบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอย่างทั�วถงึ เมอืงนี$ยังเป็นแหล่งผลติไวน์ที�ดทีี�สดุแห่ง

หนึ�งของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย นอกจากนั$นยังเป็นเมอืงที�ประทบัของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จ

ยา่)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรชักาลที4 9 ทรงสําเร็จ

การศกึษาจากเมอืงนี$ดว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืงยา่นเมอืง

เกา่สมัยโบราณ ผา่นชม มหาวหิารแหง่โลซานน ์หรอื วหิารนอ

เตรอดาม (Notre-Dame) ตามชื�อเดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็น

อาคารแบบโกธคิสวยตดิอันดับยโุรปและถา่ยรูปหนา้พพิธิภณัฑ์

โ อ ลิ ม ปิ ก  จ า ก นั$ น  นํ า ท่ า น เดิ น ท า ง สู่ เมื อ ง เ ว เ ว่ ย ์

(Vevey)(ระยะทาง 16 ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาท)ี เมอืงที�แสนโรแมน

ตกิน่ารักตั $งอยู่ในรัฐโวของสวติเซอร์แลนด์ นักท่องเที�ยวต่างก็

ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ Pearls 

of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และ

เมืองนี$ยังยังเป็นที�ตั $งของ  สํานักงานใหญ่ของบรษัิทใหญ่ดา้น

อาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleดว้ย แวะถ่ายรูปกับจุด

ไฮไลทข์องเมอืง รูปปัcน“ชาล ีแชปปลิcน”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที�มผีลงานสรา้งชื�อเสยีงใน

อเมรกิาที�มคีวามหลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานที�พักกายใจในบั $นปลายของชวีติ ถา่ยรปูสอ้มยกัษ ์

The Fork ที�อยู่กลางทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล่ สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางผ่าน เมอืงมองเท

รอซ(์Montreux) (ระยะทาง9ก.ม.ใชเ้วลา20นาท)ี เมอืงเล็กๆแสนน่ารักที�ไดช้ื�อว่าเป็นไข่มุกแห่ง Swiss 

Riviera เป็นเมืองสวยรมิทะเลสาบเลอมังค์หรอืทะเลสาบเจนีวา ที�มีฉากหลังเป็นภูเขาชมรูปปั$นเฟรดด ี

เมอรค์วิร ี(Freddie Mercury) นักรอ้งแห่งวงควนี (Queen) ตั $งอยู่ตรงจัตุรัสตลาด เจา้ของบทเพลง We 

are the Champion ซึ�งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคาสิ  โนคือ Tour 

d'Ivoire ตกึสูงที�สุดของมองเทรอซส์รา้งมาตั $งแต่ปีค.ศ. 1962 มจํีานวนชั $นทั $งหมด 29 ชั $น ใชเ้ป็นที�พัก

อาศัยอกีดว้ย จากนั$น นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ(Taesch)(ระยะทาง141ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) นําทา่นเขา้

สูท่ ี4พกัโรงแรม 

คํ4า  � รบัประทานอาหารคํ4า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืcอที44) เมนอูาหารทอ้งถิ4น 

   ที4พกั: Hotel Elite หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงที�พักตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลสําคัญตา่งๆ 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

วนัที4ส ี4      ทาซ – เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์                                          � อาหาร เชา้

,เที4ยง,เย็น 

 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืcอที45) 

นําท่านเดนิทางสู่เซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึง 

เซอรแ์มท Zermatt มเีวลาใหท้า่นเดนิเที�ยวชมหมูบ่า้นเซอรแ์มทที�

น่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงที�

ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชนํ้$ ามัน

เชื$อเพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี�เท่านั$น และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น

ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที�ไดช้ื�อว่าเป็นยอดเขาที�มี

รูปทรงสวยที�สุดในสวสิ เซอร์แมทเป็นเมืองที�มีประชากรนอ้ยมาก และอาชีพหลักของคนพื$นเมือง คือ 

พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึ�งรายไดห้ลักของเมอืงนี$มาจากการท่องเที�ยวในชว่งฤดรูอ้นและฤดูหนาว 

ในวันที�อากาศเอื$ออํานวย จากเมอืงดา้นลา่งนี$ถา้สภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ ที�ความสงู 3,833 เมตรเหนือระดับนํ$าทะเล ซึ�งความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็น

สง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับนํ$าทะเล และมีรูปทรงที�เป็นเอกลักษ์

เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลี�ยมคลา้ยปิรามดิที�จดุสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้า่เป็นยอดเขาที�

งดงามที�สดุในสวสิ และมคีวามโดดเดน่ไปอกีเมื�อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี$ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแลตดังทับ

เบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญพ่าราเมา้ทพ์คิเจอรส์ซึ�งมคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบ

แสนงามในยามฤดูรอ้น ซึ�งสะทอ้นความงามบนยอดเขาที�มหีมิะปกคลุมตลอด ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกเดนิ

เก็บบรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศัย  

เที4ยง   � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืcอที46) เมนอูาหารทอ้งถิ4น 

บา่ย     นําท่านนั�ง Shuttle Train กลบัสู่เมอืงท๊าซ แลว้นําท่านเดนิทาง

โดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคนิ(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.

ใชเ้วลา2ชม.30นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆที� สวยเหมอืนในฝันตั $งอยู่

ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภูเขามีทิวทัศน์

บรสิทุธิ�และสวยงามมาก 

เย็น      � รบัประทานอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร (มืcอที4 7) เมนูอาหาร

ทอ้งถิ4น 

หลงัอาหารเย็น นําท่านเดนิทางเขา้ที4พกัเมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 86 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 30 นาท)ี 

   ที4พกั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชื4อโรงแรมที4ทา่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 



 

   

 

  

  

  

 

 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงที�พักตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลสําคัญตา่งๆ 

 

 

 

วนัที4หา้     แองเกลเบริก์ - น ั4งกระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์       � อาหาร 

เชา้,เที4ยง 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืcอที48) 

นําท่านเดินทางสู่เมืองแองเกลิเบริก์ เป็นเมืองเล็กๆตั $งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึ�งยอดเขาทติลิ

สมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนํ$าทะเลปานกลาง เป็นที�ตั $งของสถานีกระเชา้โรแตร์เพื�อ

เดนิทางขึ$นสู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที�เรยีกวา่ โรแตร ์เคเบ ิcลคาร ์ที�

จะหมนุรอบๆ ที�ทา่นสามารถดวูวิได ้360 องศาในขณะที�เคลื�อนที�ข ึ$นไปเรื�อยๆ ทา่นจะไดข้ึ$นชมทัศนียภาพที�

งดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชมถํ$าแข็งที�สวยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชมสะพาน

แขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึ$นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที�ยวบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวาม

ยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

เที4ยง   � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืcอที49)  Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารที�อยูท่า่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขา

แบบระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

บา่ย นําทา่นนั�งเคเบิ$ลคารล์งมาที�สถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที4ยวยอดนยิม

อนัดบัหนึ4งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที�ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40

นาท)ี  จากนั$นพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที�แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื�อ

เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที�เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั�งเศสเมื�อปี ค.ศ.1792 ชม

สะพานไม้ชาเปล  (Chapel Bridge) ซึ�งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ cารอยส์ (Reuss 

River) อนังดงามซึ�งเป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ี�มหีลังคาที�เกา่แกท่ี�สดุในยโุรป สรา้ง

ขึ$นเมื�อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนั$นให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซื$อสนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครื�องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี�หอ้ดัง 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อสิระอาหารคํ4าตามอธัยาศยั 

   สมควรแกเ่วลานํ cาทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี4พกัแรม 

 

 

 

 

 

 

          

  จากน ัcน นําทา่นเดนิทางเขา้ที4พกั เมอืงซูรคิ (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชั�วโมง) 

  ที4พกั: Holiday Inn Express Zurich Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชื4อโรงแรมที4ทา่นพกัทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลี�ยนที�พักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงที�พักตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลสําคัญตา่งๆ 

 

วนัที4หก         เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ                                                                        � 

อาหาร เชา้ 

เชา้   � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืcอที410)     

08.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพื�อเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

13.30น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย เที4ยวบนิที4 TG971  

 

วนัที4เจ็ด         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

05.30น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี4ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื4องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี4ยน

โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื4อใหท้า่นทอ่งเที4ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ื4อนไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัcงนีcจะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึcนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�ม (ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีที4ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัcง มฉิะน ัcนทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัcงส ิcน  

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  

- กรณุาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจํา29,000บาท) 

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื�นวซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั�วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้ง

ชาํระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืตามที�บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นั$น 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ

และจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่�ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั$นทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื�องจากเป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั $งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั$งสิ$น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ$น  

5.อตัราคา่บรกิารนีcรวม  

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั $นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

   (ตั�วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที�นั�งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั�วกรุ๊ปเทา่นั$นไมส่ามารถเลื�อนวนัได)้ 

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั กรณีหอ้งพักในเมอืงที�ระบไุวใ้นโปรแกรม

มเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดที�พักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  



 

   

 

  

  

  

 

 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่นํ cาหนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื4อง 30 กโิลกรมั ถอืขึcนเครื4องได ้7 กโิลกรมั และคา่

ประกันวนิาศภัยเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํ$าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับ

ตามที�สายการบนิเรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์หรอืกอ่น

ออกตั�ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบ

แผนประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื$องตน้ ดังนี$  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยที�มอีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกันที�มอีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกันที�มอีาย ุ

76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลต่อเนื�องในประเทศไทยผูเ้อาประกันภัยที�มอีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันที�มอีาย ุ

76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ�งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื�อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั$งนี$การทําประกันนี$จากบรษัิท  มากกว่า

ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที4ยว ที4บงัคบัใหบ้รษิทันําเที4ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัcน แต่

ทั $งนี$ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื$อความ

คุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�บรษัิทฯ  

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์

8.ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

 

 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีcไมร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีนํ$ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าที�โรงแรม  

6. นํ$าดื�มบนรถ มบีรกิารจําหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ cาใจจากทา่น  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึcนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื4นวซีา่/คา่มดัจําต ั�วเครื4องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัcงหมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื4อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัcงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเง ื4อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัcงหมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ$นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ$นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั $งสิ$น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั $งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั $งหมด  

7. รายการนี$เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั $งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั $งนี$ข ึ$นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนั$น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั $งสิ$นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั$น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบ

แผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทั$งนี$การทําประกันนี$จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที4ยว  ที4บงัคบั

ใหบ้รษิทันําเที4ยว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัcน แต่ทั $งนี$ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซื$อความคุม้ครองเพิ�มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที�

บรษัิทฯ  



 

   

 

  

  

  

 

 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั $งสิ$นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั$น  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

 

เอกสารประกอบการยื4นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัทาํการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิcวมอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที4แผนกวซีา่ของทวัร ์** 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนําของเจา้หนา้ที4 เนื4องจากสถานทตูมกีารเปลี4ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื4อนไข 

รวมถงึเอกสารที4ใชส้ําหรบัยื4นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจํา 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวน

หนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื�อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซ่าเชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     

เพื�อนําไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิcว หรอื 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครื�องประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูที�ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั$น 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอื�นๆ เพิ�มเตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยื�นเอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี$ 

 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลี�ยน) 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี$ 

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยื�นเอกสารเพิ�ม พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี$ 

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั$น หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที�สาม พรอ้ม

กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี�สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที�อยูต่าม

ทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที�เด็กแสดงตัวยื�นคํารอ้งขอวซีา่ 

บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ที�ที�รับยื�นวซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 

จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการทาํงาน ที�ทํางานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ั4วไป ท ัcงภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทที�ท่านทํางานปัจจุบัน   

โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนที�ไดรั้บ, วัน เดอืน ปี ที�เร ิ�มทํางาน, และชว่งเวลาที�ขอลางานไปเที�ยวยโุรป (โดยไมต่อ้ง

ระบุชื�อประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 

และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นั$น) 
 

4.2 กรณีที4เป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 

(คัดสําเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีที4เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นั$น สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยื�นคํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีที4เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีที�ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชื�อ-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ที�มคีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชี$แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั$น) 
 

4.6 กรณีกจิการที4ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั�วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชี$แจงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ที�มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอื

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดที�ดนิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชี$แจงเป็นภาษาองักฤษเทา่นั$น) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชทีี�มีประวัตกิารเดนิ

บญัชทีี�สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ�าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัี$นๆไมตํ่�ากวา่ 6 หลัก เพื�อแสดงใหเ้ห็น

ว่ามีฐานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื�อท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลํิาเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  และออกจากธนาคารเท่านั$น หากผู ย้ื�น คํารอ้งวีซ่า ปริ$นเอกสารผ่าน 

Internet/Application ทา่นจําเป็นตอ้งนําเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครั $ง (ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นั$น) 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชี$แจงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั$น โดยใหบุ้คคลที�เป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor) ดํ าเนินการตามเอกสารข า้งต น้  พรอ้มกับขอจดหมาย รับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั$น โดยระบชุื�อผูส้นับสนุนที�เป็นเจา้ของบญัช ี(Sponsor) 

และระบุชื�อผูเ้ดินทาง/ผูท้ี�ไดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ใหต้รงกับ

พาสปอรต์ที�ใชเ้ดนิทางเทา่นั$น   (กรณุายื�นขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน) 
 

หมายเหต:ุ ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ที�ออกจากธนาคารเทา่นั$น (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยื4นวซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสําหรบัยื4นวซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื�อประโยชน์ในการยื�นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื�นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนื�องจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื�ออนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่น

อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิ�งขึ$น 
 

 เมื�อท่านชําระเงนิมัดจําค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี

!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ทา่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ี�จะยื�นคํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั $ง 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์

ตามที�สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทั $งนี$บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�เพื�อไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทั$ง

ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคข์อเอกสารเพิ�มเตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความ

รว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพื�อนําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�นําเรยีนสถานทตูเพื�อพจิารณาตอ่วซีา่ของ

ทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัที4ใชป้ระกอบการยื4นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัcน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ําเป็นตอ้งเซ็นรบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื4อความสะดวกในการยื4นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนใ์นการยื�นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

 

1. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชื�อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชื�อ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ที�อยูปั่จจบุัน ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

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

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัที�ระบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชื�อสถานที�ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

... 

ที�อยูท่ี�ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี�ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

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

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชื�อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ..................... 

11. ชื�อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที�เกดิ ...................... 



 

   

 

  

  

  

 

 

12. ชื�อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที�เกดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี$ 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ที�ทา่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพื�อยื�นคํารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ที�เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั $งแตว่ันที� .............................................. ถงึวันที� .................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิ$วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี$ 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที�ดําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื�นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุื�อ ............................................................. 

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

   เงนิสด 
 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู กรณีวี

ซา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมตัทินัตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมื�อทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทวัร ์และชาํระเงนิมดัจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรับยื�นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�   

ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูที�ทา่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารที�จะใชย้ื�นสถานทตู 

เนื�องจากขอ้มูลทั $งหมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งขอ้มูลที�ไม่

สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของท่านใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชื�อบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนที�ไดรั้บ และวันเดอืนปีที�เร ิ�มงาน 
 

 เมื�อทา่นไดรั้บยนืยนัการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื�นวซีา่ จากเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยื�นวีซ่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยื�นวซีา่ 



 

   

 

  

  

  

 

 

          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพื�อใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งที�ผา่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆทั $งสิ$น ทั $งนี$บรษัิทเป็น

เพยีงตวักลางที�คอยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นั$น  
 

 

 


