
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13617  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 CODE: TG714 “WoW” SWISS 7D4N  

 
 

Code : TG714 “WOW” SWISS 

     ทวัรส์วติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื  
สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิีส่วยงดงามชวนหลงใหล 

 

บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21 – 27  ส.ค 62 52,900 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร)์ 

ราคาเด็ก(2-11ปี)มเีตยีงคดิ

ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

12,500 25  

04 – 10  ก.ย 62 52,900 12,500 25  

22 – 28  ต.ค. 62 53,900 12,500 25  

13 – 19  พ.ย 62 54,900 12,500 25  

05 – 11  ธ.ค. 62 54,900 12,500 25  

 



**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 

 
 FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG970 BKK-ZRH 01.05-07.50 
RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.30-05.30 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ    

21.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ที่ใหก้าร
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง สุวรรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์–กรงุเบริน์ – เมอืงเจนวีา – ทะเลสาบ

เจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and Palais des Nations    

                                                                                                                                อาหารเทีย่ง,เย็น 

01.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด  ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG970  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 35 นาท)ี 

07.50 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด  ์น าท่านผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิีการทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดูรอ้น) จากนัน้ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสู่ เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ(Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.ใช ้
เวลา1ชม.) เมืองที่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยู่

ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทาง โดยมีแม่น ้าไรน์ (Rhein) ไหล
ผ่านเมือง ใหท้่านชมความงามของ น า้ตกไรน ์เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุด
ของทวปียุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรนบ์รเิวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกับ

รัฐซรูคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้าตกแห่งน้ีมีความกวา้ง 150 เมตรและ
สงู 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึน้น ้าตกแห่งน้ีได ้มีเพียงปลาไหล

เท่านัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไต่ขึน้น ้าตก น ้าตกแห่งน้ีถือก าเนิดขึน้ใน
ยุคน ้าแข็งครัง้สุดทา้ยเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แลว้ ใหท้่านอสิระ
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน ้าตกไรน์ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ กรุง

เบริน์(Bern)(ระยะทาง171ก.ม.ใชเ้วลา 2ชม.30นาที) เมืองหลวงของ
ประเทศตัง้อยู่ใจกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มีแม่น ้าอาเร่ 
(Aare) ลอ้มรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น 

คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และทศิตะวนัออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพงและสะพานขา้มที่สามารถ
ชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ 130,000 คน มีย่านเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ยอาคาร
เกา่อายุ 200-300 ปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่(Geneva) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นศนูยก์ลางทาง
การเงนิ การทูต เป็นเมืองที่มีองคก์รระหว่างประเทศตัง้อยู่มากที่สุดในโลก 
จากนัน้ น าท่านชมทะเลสาบเจนวีา(Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยว

ส าคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและ  
สวนหย่อมที่สวยงาม ดงึดูดสายตาดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ที่มี
น ้าพุพุ่งสงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว

แลว้ ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทาง
ประวตัศิาสตร ์รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร(์St Peter's Cathedral) ซึง่มีอายุมากกว่า 850 ปี นาฬกิาดอกไม ้จุด
ถ่ายรูปส าคญัตัง้อยู่ดา้นหนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน มองขา้ม
ไปจะเห็น  รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถูกจัดเรียงใหม้ีสสีัน 
ตา่งกนัไปตามฤดูกาล ผ่านชม ทีท่ าการองคก์ารสหประชาชาตปิระจ า
กรงุเจนวีา Palais des Nations หนึง่ในอาคารที่ส าคัญที่สุดของกรุงเจนีวา 
อาคารสขีาวหลงัใหญ่น้ีไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารจนี  

 หลงัอาหารเย็นน าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงชาวาน เดอ โบกสิ (ระยะทาง
17ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30นาท)ี 

   ทีพ่กั: NH Geneva Airport Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


วนัทีส่าม        ชาวาน เดอ โบกสิ – Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ                       
                                                                                                                                                      อาหารเชา้,เย็น 

                                                                                                                                                                     
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น าท่านเดนิทางสู ่Aubonne Outlet (ระยะทาง28
ก.ม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ30นาที) เอาท์เลต
ขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ มีสนิคา้แบรนด์เนม
ม า ก ม า ย  เ ช่ น  ADIDAS,DIESEL,MANGO, 
LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX,PUMA,GUESS 

และสนิคา้แบนดด์ังต่างๆอีกมากมาย อสิระใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 24 ก.ม.ใชเ้วลา 15 นาที) เมืองเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่ตดิกับ
ทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มีววิทวิทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบ
ลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูด
ภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกลก้ับชายแดนประเทศ

ฝรั่งเศส สภาพบา้นเรือนของโลซานเต็มไปดว้ยตกึและอาคาร
รูปทรงคลาสสกิในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบ
สงบไม่วุน่วาย มีระบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอย่างทั่วถงึ เมืองน้ี

ยังเป็นแหล่งผลติไวน์ที่ดทีี่สุดแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย 
นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
(สมเด็จย่า)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรง

ส าเร็จการศกึษาจากเมืองน้ีดว้ย ใหท้่านชมบรรยากาศของเมือง
ย่านเมอืงเกา่สมัยโบราณ ผา่นชม มหาวหิารแห่งโลซานน ์หรอื 
วหิารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์

คาทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอนัดบัยุโรปและถ่ายรูปหนา้
พิพิธภัณฑ์โอลิม ปิก จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์
(Vevey)(ระยะทาง 19 ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาท)ี เมอืงที่แสนโรแมน
ตกิน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด ์นักท่องเที่ยวต่างก็

ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls 
of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทุกฤดกูาล และ
เ มื อ ง น้ี ยั ง ยั ง เ ป็ น ที่ ตั ้ ง ข อ ง  
ส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่
ดา้นอาหารของโลกอย่าง เนสทเ์ล ่
Nestleด ว้ย  แว ะ ถ่ า ย รู ปกั บ จุ ด

ไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น“ชาล ี
แชปปลิน้”(Chaplin Statue) 
ชาวอั ง กฤษที่ มี ผล ง า นส ร ้า ง

ชื่อ เ สีย ง ในอ เม ริก าที่ มี ค ว าม
หลงใหลและท่านเลือกเวเว่ยเ์ป็น
สถานที่พักกายใจในบัน้ปลายของ

ชวีติ ถ่ายรูปสอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยู่กลางทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล ่สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางผ่าน 
เมอืงมองเทรอซ(์Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15นาที) เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ไดช้ือ่ว่าเป็นไข่มุกแห่ง 
Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวา ทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขาชมรูปปั้นเฟรดด ีเมอร์

ควิรี (Freddie Mercury) นักรอ้งแห่งวงควนี (Queen) ตัง้อยู่ตรงจัตุรัสตลาด เจา้ของบทเพลง We are the 
Champion ซึง่ถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคาส ิ โนคอื Tour d'Ivoire ตกึสูงที่สุด
ของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นที่พักอาศัยอกีดว้ย จากนัน้ น าท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงทาซ(Taesch)(ระยะทาง139ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) อาหารทอ้งถิน่ 

   ทีพ่กั: Alpenhotel Taesch Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 



วนัทีส่ ี ่     ทาซ – เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึเซอร์

แมท Zermatt มเีวลาใหท้่านเดนิเทีย่วชมหมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ 
และมีบรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอด
มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่

ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแม
ททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุ
ในสวสิ เซอรแ์มทเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของ

คนพืน้เมอืง คอื พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของ
เมอืงน้ีมาจากการท่องเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นและฤดหูนาว ในวนัที่อากาศ
เอื้ออ านวย จากเมืองดา้นล่างน้ีถา้สภาพอากาศดีและสดใด จะ

สามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสูงของ ยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และมีรูปทรงที่เป็น
เอกลกัษ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจ่ดุสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาที่
งดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเดน่ไปอกีเมือ่เอกลกัษณเ์ฉพาะตัวน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแลตดังทับเบอรโ์รน 

และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดู
รอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงาม
ตามอธัยาศยั  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย     น าท่านน่ัง Shuttle Train กลบัสู่เมอืงท๊าซ แลว้น าท่านเดนิทาง
โดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคนิ(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.
ใชเ้วลา2.30ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตัง้อยู่
ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภูเขามีทิวทัศน์
บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) อาหารทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารเย็น น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืงแองเกลิเบริก์ 
(ระยะทาง 86 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

  ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนั
กอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 
 

วนัทีห่า้     แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์        อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมีความสูงประมาณ 
3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นที่ตัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ
(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้



360 องศาในขณะที่เคลือ่นที่ข ึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมถ ้าแข็งที่
สวยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้

ผา อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
 
 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยู่ท่ามกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขาแบบ
ระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

 

บา่ย น าท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบั

หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาที)  จากนัน้พา
ท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ
ชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 
ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลู
เซริ์นเป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณย่านOld Town เช่น 

ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อสิระอาหารค ่าตาม

อธัยาศยั 
   สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 

 
 
 

 
 
 

 
          
  จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั เมอืงซูรคิ (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชัว่โมง) 

  ทีพ่กั: A-Ja Zurich หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก         เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ                                                                               อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)     

08.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

13.30น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  
วนัทีเ่จ็ด         ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ        

05.30น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

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

 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า24,000บาท) 

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซี่าออกใกลว้ันเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์
สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่สายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตัว๋  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิรูณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันที่มีอายุ 76-80 ปี

บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม 
พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทัวร ์



8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั)  
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

9. โปรแกรมน้ีไม่รวม Vat  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน
ประกนัภัยแบบ EASY 3 โดยทัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน า
เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธใน
กรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์** 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมีจ านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซี่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อน



จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวซี่าเชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร์      เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 
 

2. รูปถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาบดิา 
หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน 
(พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวซี่า บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทาง

ไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่ที่รับยื่นวซี่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการ
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วนั เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ให ้

ใช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้ีอ านาจอย่าง

ชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกค่าใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มีประวัตกิารเดนิบัญชีที่

สมบูรณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทาง

การเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลิ าเนา โดย Statement ตอ้งเป็นฉบับ



ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน้ หากผูย้ื่นค ารอ้งวซี่า ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน า
เอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ (ระบุสกลุเงนิ Euro เท่านัน้) 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ด าเนินการ
ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจาก
ทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี่ไดร้ับการสนับสนุน เอกสาร
ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ที่ใชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหนา้ 
บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วนั) 

 

หมายเหต:ุ ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมุดบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจากบรษัิท
ฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวตั/ิขอ้มูลส่วนตัวแทน

ผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบวา่ขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซี่า หรืออาจส่งผล
ใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ
ถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณผ์ูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้ช่วยประสานงาน
กบัทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมือใหท้่านจัดส่งเอกสาร

ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรียนสถานทูตเพื่อพจิารณาต่อวซี่าของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

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

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู่ 

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 



     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู กรณีวซีา่ของ
ทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยื่นวซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่

รับผดิชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่สอดคลอ้งกับ

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 
  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุเป็น

ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวนัเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซี่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สัปดาห ์ก่อน

ถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 


