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Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm 

สวิตเซอร์แลนด์ 

7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 52,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอย
ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก  

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

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – น า้ตกไรน์ – ป้อมปราการมูนอท -เซนท์
กัลเลน 

01.05 น. ออกเดินทำงสูส่วิสเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970  
** ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำง 29 พ.ย. เป็นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 00.35 น.และจะไปถึงซูริคเวลำ 06.55 น. *** 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – ชำฟฟ์เฮำเซิน – น ำ้ตกไรน์ – ปอ้มปรำกำรมนูอท -เซนท์กลัเลน 

วนัท่ี 3. เซนท์กลัเลน – ซุก – ยอดเขำริกิ – กรุงเบร์ิน 

วนัท่ี 4.เบร์ิน – เจนีวำ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ -แทซ 

วนัท่ี 5. แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขำกรอนเนอร์แกรต – ลเูซิร์น – ซูริค 

วนัท่ี 6. ซูริค – สนำมบนิ 

วนัท่ี 7.กรุงเทพ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินซูริค (เวลำท้องถ่ินช้ำกวำ่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562) หลงัผ่ำน
พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร  จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสูเ่มืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมน ำ้ตกไรน์ (RhineFall) 
น ำ้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่น ำ้ไรน์ทัง้สำยไหลผ่ำนหน้ำผำกว้ำง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ำตกขนำด
ใหญ่ที่สดุในยโุรป หลงัจำกนัน้น ำทำ่นชมปอ้มปรำกำรชำฟฟ์เฮำเซิน หรือปอ้มปรำกำรมนูอท (Munot) ปอ้มปรำกำรบนเนินริมแม่น ำ้
ไรน์ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองชำฟฟ์เฮำเซนโดยปอ้มปรำกำรนีเ้ป็นป้อมปรำกำรเก่ำแก่ที่ยงัคงควำมสวยงำมไว้อย่ำงดี ถกูสร้ำงใน
สมยัยุคกลำงในศตวรรษที่ 15 ระหว่ำง ค.ศ.1564-1589 เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกเยอรมนั นอกจำกนัน้แล้วจำกเนินของป้อม
ปรำกำรเมื่อมองลงมำยงัด้ำนลำ่งสำมำรถเห็นควำมสวยงำมของวิวทิวทศัน์เมืองชำฟฟ์เฮำเซินได้ทัง้เมืองเลยทีเดียว  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
         บ่าย น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองเซนท์กลัเลน (St.Gallen) เมืองที่ตัง้อยูใ่นหบุเขำทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์โดยช่ือเมือง

นัน้ได้มำจำกนกับญุที่มำเผยแพร่ศำสนำเมื่อสมยัศตวรรษที่ 7 ซึง่เมืองนีน้ัน้เป็นศนูย์กลำงทำงศำสนำคริสต์คำธอลิคในยคุสมยัยโุรป
กลำงก่อนจะเปลีย่นไปเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำผ้ำและกำรเย็บปักถกัร้อยแทนในยคุหลงั 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง  
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั RADISSON BLU หรือเทียบเทำ่  

วันที่ 3 เซนท์กัลเลน – ซุก – ยอดเขาริกิ – กรุงเบิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทำงต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบที่สวยงำมรำวกับเทพนิยำยตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทศันียภำพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัรำกำรเก็บภำษีที่คอ่นข้ำงต ่ำจึงถือเป็นท่ีตำกอำกำศที่นิยมของเหลำ่เศรษฐี 
คนดงัส ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอร์คำร์จอดเรียงรำยอยู่ 2 ข้ำงทำง จนเป็นเร่ืองธรรมดำไปเลย น ำท่ำน
ชมเมืองชมหอนำฬิกำเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มำร์กที่ส ำคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำม
โดดเดน่ ของหลงัคำซึง่เป็นสนี ำ้เงินขำวโดนเดน่ตดักบัสีหลงัคำสีน ำ้ตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ ง น ำท่ำนเข้ำชมร้ำนท ำทองที่
เก่ำแก่ที่สดุในยโุรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตัวรรตที่ 16 
ภำยในตวัอำคำรมีกำรตกแตง่ในรูปแบบสถำปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลยีน มีซุ้มประตแูละเสำโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝำผนงั 
ด้วยกำรวำดลำยหินออ่นด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้ำนนีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะล ำ้คำ่และเคร่ืองประดบัหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลำให้ทำ่นเดินช่ืนชมอำคำร งำนศิลปะล ำ้คำ่และเคร่ืองประดบัหำยำกแล้ว ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนำฬิกำชัน้
น ำระดบัโลกให้ท่ำนเลือกซือ้เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, 
IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จำกนัน้นัง่รถไฟไต่เขำริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่ำเป็นรถไฟไต่เขำที่
เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจำกยอดเขำวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกำ ควำมสูงจำก
ระดบัน ำ้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขำริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มำจำกค ำว่ำ Mons Regina แปลได้ว่ำ รำชินิแห่งภเูขำ(Queen of the 
mountains) เพรำะสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขำอื่นๆ ได้รอบ 360 องศำ ชมวิวแบบพำโนรำมำโอบล้อมด้วยธรรมชำติของ
ทะเลสำบ Luzern และ Zug 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำทำ่นเดินทำงสูก่รุงเบิร์น (Bern) ซึง่ได้รับกำรยกยอ่งจำกองค์กำรยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนีเ้บิร์นยงั

ถกูจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภำพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำทำ่นชมบอ่หมีสนี ำ้ตำล (Bear Park) สตัว์ที่
เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น ำทำ่น ชมมำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และบตูิค เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต์ 
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จึงเหมำะกบักำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี น ำท่ำนลดัเลำะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้
ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำนภำพวำดและร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ที่มี 
“โชว์” ให้ดทูุกๆชัว่โมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้ำงทำงศำสนำที่ใหญ่ที่สดุใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถกูสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภำพท่ีบรรยำยถึงกำรตดัสนิครัง้สดุท้ำยของพระเจ้ำ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั BEST WESTERBN BERN หรือเทียบเทำ่ 

วันที่ 4 เบร์ิน – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ -แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงสู ่เมืองเจนีวำ (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศนูย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตัง้องค์กำรสำกลระดบัโลก อำทิ 
องค์กำรกำรค้ำโลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบั น ำ้พเุจทโด ที่ฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต 
(เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบั นำฬิกำดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัของเมืองเจนีวำ และน ำท่ำนเดินเข้ำสูเ่ขตเมืองเก่ำ (Old 
Town ) ของกรุงเจนีวำ เป็นท่ีตัง้ของวิหำรเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อำคำรทำงศำสนำที่มีควำมส ำคญัมำกเป็นอนัดบัต้นๆ
ของกรุงเจนีวำ วิหำรเซนต์ปิแอร์เป็นวิหำรนิกำยโปรเตสแตนต์ที่มีควำมส ำคญัทำงประวัติศำสตร์ที่ย้อนกลบัไปในช่วงระหว่ำง
ศตวรรษ 8 -10 ปัจจบุนัวิหำรได้กลำยเป็น 1 ใน 82 สิ่งปลกูสร้ำงที่เป็นแหลง่มรดกส ำคญัของชำติสวิตเซอร์แลนด์ น ำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโลซำนน์ (Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นบัได้ว่ำเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกที่สดุ
เมืองหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศำสตร์อนัยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชำวโรมนัมำตัง้หลกัแหลง่อยู่บริเวณริมฝ่ัง
ทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทศัน์ที่สวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดดูนกัท่องเที่ยว
จำกทัว่โลกให้มำพกัผ่อนตำกอำกำศที่นี่ น ำท่ำนเดินถ่ำยรูปกับพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (Olympic Museum) ตัง้อยู่ที่ชำยฝ่ังของ
ทะเลสำบเจนี ด้ำนนอกมีสวนที่มีรูปปัน้ต่ำงๆ ที่เก่ียวกบักีฬำ สว่นภำยในอำคำรบริเวณโถงตอนรับมีร้ำนขำยของที่ระลกึเก่ียวกับ
โอลิมปิก และมีในสว่นของ Olympic World มีกำรจดัแสดงเก่ียวกบัประวตัิศำสตร์โอลิมปิกที่ยำวนำนมำกกว่ำ 2,200 ปี เป็นที่เก็บ
เร่ืองรำวควำมเป็นมำของกำรแขง่ขนัโอลมิปิกตัง้แตย่คุแรกจนถึงปัจจบุนั เต็มไปด้วยสิง่ของที่เก่ียวกบักีฬำโอลิมปิกมำกกว่ำ 10,000 
ชิน้ ทัง้อปุกรณ์กีฬำ เสือ้ผ้ำนกักีฬำ ถ้วยรำงวลั เหรียญรำงวลั คบเพลงิ มำสคอต ฯลฯ (ไมร่วมคำ่เข้ำชม Olympic World) จำกนัน้น ำ
ทำ่นชมสวนสำธำรณะที่มีรูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกบั
ศำลำไทย ท่ีรัฐบำลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์ 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ได้ช่ือว่ำริเวียร่ำของสวิส ชมควำม

สวยงำมของทิวทศัน์ บ้ำนเรือน ริมทะเลสำบ น ำท่ำนชมปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สร้ำงขึน้
บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควบคมุกำรเดินทำงของนกั
เดินทำงและขบวนสนิค้ำที่จะสญัจรผำ่นไปมำจำกเหนือสูใ่ต้หรือจำกตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจำกเป็นเส้นทำง
เดียวที่ไม่ต้องเดินทำงข้ำมเทือกเขำสูงชัน ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำเปรียบชำวสวิสมำนำนนบัร้อยปี 
หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงตอ่สูเ่มืองแทซ (Taesch) 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง (ชีสฟองดว์ู) 
ที่พัก น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั ELITE หรือเทียบเทำ่ 
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วันที่ 5 แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ลูเซร์ิน – ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูส่ถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสูเ่มือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่
ได้รับควำมนิยมสงู เนื่องจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ี
เท่ำนัน้ และยังมีฉำกหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขำแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ช่ือว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สดุใน
สวิตเซอร์แลนด์ นัง่รถไฟฟันเฟืองสูส่ถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำนเดินทำงสูจุ่ดชมวิวที่ท่ำนจะได้เห็น
ทศันียภำพที่สวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงำม น ำท่ำนเดินเท้ำสูบ่ริเวณทะเลสำบที่อยู่สงูจำกระดบัน ำ้ทะเล 2,757 
เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะท้อนภำพเขำแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงำมยิ่งนกั ( โดยปกติน ำ้ใน
ทะเลสำบ จะมำกหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมำณน ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม – 
ตลุำคม) ถ้ำช่วงฤดหูนำวทะเลสำบจะกลำยเป็นน ำ้แข็ง) 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย เดินทำงสูเ่มืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบและขนุเขำ 

จำกนัน้พำทำ่นชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร ำลกึถึงกำรสละชีพ
อยำ่งกล้ำหำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผำ่นแมน่ ำ้รอยส์ (Reuss River) อนังดงำมซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพำนไม้ที่มีหลงัคำ
ที่เก่ำแก่ที่สดุในยโุรป สร้ำงขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำดประวตัิศำสตร์ของชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
 หลงัอำหำรน ำทำ่นเดินทำงตอ่สูเ่มืองซูริค (Zurich) 

ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั I AIRPORT HOTEL ZURICHหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ซูริค – สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.30 น. น ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบิน เพื่อท ำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลำช๊อปปิง้สนิค้ำปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบิน 
13.30 น. ออกเดินทำงสูก่รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

** ส ำหรับคณะที่ออกเดินทำงตัง้แต ่29 พ.ย.เป็นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 13.15 น.และจะไปถึงซูริคเวลำ 06.10 น. *** 

วันที่ 7 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึง สนำมบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวสัดิภำพ 
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อัตราค่าบริการ Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm 

สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คนื  โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 19-25 ส.ค.62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 

วันที่ 23-29 ส.ค.62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 

วันที่ 13-19 ก.ย. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 

วันที่ 21-27 ต.ค. 62 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,900.- 5,900.- 

วันที่ 18-24 พ.ย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

วันที่29 พ.ย. 62 - 05 ธ.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

วันที่ 1-7 ธ.ค.62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

วันที่ 6-12 ธ.ค.62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซำ่ได้ทนัที 
4. หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซำ่ในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 

6. หำกในคณะของทำ่นมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
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 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรือของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัทำ่นเอง 
5.  ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่ำต้องช ำระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซ่ำในวนัยื่น เป็นจ ำนวนเงิน

โดยประมำณ 3,500 บำท) 
6.  คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ (18 สวิตฟรังก์)  
7.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์) 
8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่ำย 3 % 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททวัร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีทำ่นใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของทำ่น ซึง่บำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซำ่ที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่ได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงต้องมีอำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน 
ผู้ เดินทำงต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กบัทำง
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บริษัทด้วย เนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หน้ำหนงัสอืเดินทำง ต้องเหลอืวำ่งส ำหรับติดวีซำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนที่ใสป่กหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทำงรำชกำร ต้องไมม่ีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองที่นัง่พร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตใุด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัิวีซำ่จำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นได้ช ำระคำ่ทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
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ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัตและไม่

มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12  Check in at Munot Gornergrat and Rigi klum สวิตเซอร์แลนด์8 D 5N BY TG                      [GQ3ZRH-TG012]                                     

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข 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 ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 
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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,วนัเริม่ท างาน,วนัทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

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 พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด 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 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 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…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


