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วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. 
 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย 
โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู่สวสิเซอร์แลนด ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970  
** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 00.35 น. และไปถึงซูริค
เวลา 06.55 น. ** 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 31 
มีนาคม 2562) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดย
กษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าท่าน
เดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่าน
ชมบ่อหมีสีน ้ าตาล(Bear Park) สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนั
เตม็ไปดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี 
น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยร้าน
ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ให้ดูทุกๆ
ชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ์ Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัที ่1. กรุงเทพฯ 
วนัที ่2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 
วนัที ่3. โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท 
วนัที ่4.เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อนิเทอร์ลาเกน 
วนัที ่5. อนิเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์– อนิเทอร์ลาเกน 
วนัที ่6. อนิเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริก ิ- ซูริค 
วนัที ่7.ซูริค – สนามบิน 
วนัที ่8. กรุงเทพ 
วนัที ่9.มลิาน– สนามบิน 
วนัที ่10 กรุงเทพ 



 
 

ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของพระ
เจา้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองค์การ

สากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ้ าพุเจทโด ท่ีฉีดสายน ้ า
พุง่สูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม ้สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของ
เมืองเจนีวา ท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั
ไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มา
พกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบั
ของสมเด็จยา่ น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของ
ในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ท่ีพกั DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเท่า  

วนัที ่3 โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 

125 คน น าท่านข้ึนกระเช้ายกัษ์ ข้ึนสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม " The Peak Walk by 
Tissot" สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ี
สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา (เน่ืองจากกระเชา้กลาเซียร์ 3000 จะปิดเพื่อท า
การซ่อมบ ารุงระหว่างวนัท่ี 21 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2019 คณะท่ีเดินทางตรงกบัช่วงเวลาดงักล่าว ทาง
บริษทัขอน าท่านข้ึนกระเชา้ไคลน์แมทเทอฮอร์น เป็นการทดแทน) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนี

วา ไดช่ื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิ
ลยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่
ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนกัเดินทางและขบวน
สินค้าท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็น
เส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาว



 
 

สวิสมานานนบัร้อยปี น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) 
เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ
ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแม
ททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดินเล่นใน
เมือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเท่า  
*** ในกรณีท่ีห้องพกัในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอร์แมทและ
ยา้ยไปพกัท่ีเมืองขา้งเคียงแทน*** 

วนัที ่4 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อนิเทอร์ลาเกน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระคร่ึงวนัช่วงเชา้ โดยมีหวัหนา้ทวัร์ให้ขอ้มูล หรือ ค าแนะน า ค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตวั

ท่านเอง ให้ท่านอิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกข้ึนกระเช้าไฟฟ้าเพื่อ
สัมผสักบัความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่า
เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมท
เทอร์ฮอร์น เข้าชมถ ้ าน ้ าแข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส หรือนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต 
(Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเทา้สู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ี
เป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน ้ าในทะเลสาบ 
จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณน ้ าฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี 
(พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา้ช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแขง็) (กรณีท่านท่ีเดินทางระหวา่งวนัท่ีกนัยายน 
–  พฤศจิกายน ท่านสามารถเลือกอิสระช็อปป้ิง ณ เมืองเซอร์แมท หรือ ข้ึนรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีกรอนเนอร์
แกรต ได ้บริษทัไดน้ าท่านข้ึนกระเชา้ไคลน์แมทเทอฮอร์นทดแทนกระเชา้กลาเซีย 3000 ท่ีปิดซ่อมบ ารุง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยูริ่มชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่
เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล 
แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 



 
 

วนัที ่5 อนิเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงพราวด์– อนิเทอร์ลาเกน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟอินเทอร์ลาเกนออกซ์ (Interlaken Ost) เพื่อท่ีจะเปล่ียนสถานีท่ีเมือง กรุน-กรินเดอวาลด ์

(Grund - Grindelwald) ข้ึนสู่ ยอดเขาจุงพราวด์ (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้
ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ข้ึน
พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเส้นทางข้ึนสู่ยอดเขา
ท่านจะไดผ้่านชมธารน ้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสู่ง
ท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้ าน ้ าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้ าแข็งลึกถึง 30 
เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับความสูงถึง 3 ,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกบัการ
ถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ี
ท าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามและแตกต่างกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทาง
กลับสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)โดยรถไฟอิสระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวติเซอร์แลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วนัที ่6 อนิเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริก ิ- ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมลอ้มไป

ดว้ยทะเลสาบและขุนเขา น าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (lake Lucerne Cruise) (การล่องเรือข้ึนอยูก่บัสภาพ
อากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว น ้าในทะเลสาปอาจกลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอ
คืนเงินจ านวน 10 สวิตฟรังต่อท่าน) ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี4ของประเทศมีความงดงาม
ของทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีโอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) 
ท าให้วิวทิวทศัน์ดูงดงามยิ่งข้ึนทะเลสาบลูเซิร์น ได้ช่ือว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ทศันียภาพบริเวณรอบๆ
ทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบ
จดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง จากนั้นนัง่รถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้่า



 
 

เป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีท่ีมาจากค าว่า Mons Regina 
แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 
360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวนั รับประทาอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บ่าย จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์

ร าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็น
เหมือนสัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดย
ใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือ
สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น
ตน้ 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั CROWNE PLAZA ZURICH  หรือเทียบเท่า 

วนัที ่7 ซูริค – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 



 
 

ภายในสนามบิน 
13.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี TG 971  

** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 13.15 น. และไปถึงซูริค
เวลา 06.10 น.  

วนัที ่8 กรุงเทพ 

05.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดิภาพ  
******************************************** 

 
อตัราค่าบริการ  GREENERY AND SNOWY IN SWITZERLAND 

สวติเซอร์แลนด์ 
8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที ่07 - 14 ส.ค. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 42,900.- 9,500.- 

วนัที ่02 - 09 ก.ย. 62 64,900.- 64,900.- 64,900.- 42,900.- 9,500.- 

วนัที ่27 ก.ย. – 4 
ต.ค. 62 

64,900.- 64,900.- 64,900.- 42,900.- 9,500.- 

วนัที ่14-21 ต.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 9,500.- 

วนัที ่8-15  พ.ย. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 39,900.- 8,900.- 

วนัที ่22 -29 พ.ย. 62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 39,900.- 8,900.- 

วนัที ่3-10 ธ.ค.62 61,900.- 61,900.- 61,900.- 39,900.- 8,900.- 

วนัที ่25 ธ.ค. 62 – 1 
ม.ค. 63 

73,900.- 73,900.- 73,900.- 45,900.- 17,900.- 

วนัที ่26 ธ.ค. 62 – 2 
ม.ค. 63 

73,900.- 73,900.- 73,900.- 45,900.- 17,900.- 

วนัที ่27ธ.ค. 62 – 3 
ม.ค. 63 

75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 17,900.- 



 
 

วนัที ่28 ธ.ค. 62 – 4 
ม.ค. 63 

75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 17,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 62 – 5 
ม.ค. 63 

75,900.- 75,900.- 75,900.- 45,900.- 17,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เง่ือนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวี

ซ่าภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจอง
ทวัร์โดยอตัโนมติั 

3. เม่ือไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มี
ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 



 
 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้  
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน ,  ค่า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน
ระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศสวิสเซอร์แลนด ์(ผูย้ืน่วีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วีซ่าในวนัยืน่ เป็น

จ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (20 สวติฟรังก)์  
7.  ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (24 สวติฟรังก)์ 
 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 



 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนวซ่ีา 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะ

ช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่าน

ตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลา
ในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา
ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนงัสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 
– 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง
นอ้ย 

3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ี
สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ี
เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

 



 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจาก
การยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ
จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถ
เรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์
หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 
/ ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ป
ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า
ทวัร์ทั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท
อาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 
เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจ
มีลกัษณะแตกต่างกนั 



 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สวติเซอร์แลนด์) 
ใช้เวลาท าการอนุมัติวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 15 วนัท าการ หรือมากกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนที่ศูนย์ย่ืนวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์) 
ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกบัการย่ืนขอวซ่ีาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนงัสือ
เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
***ในกรณทีีถื่อพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมีเง่ือนไข และ ข้อก าหนด
ของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไป
ถึงผู้เดินทางทีถื่อพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ  านวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหน้าต้องมีเน้ือทีใ่นรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที ่พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน รวบผมให้เห็น
หู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและไม่มีร่องรอยช ารุด *** 
 

 
3. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็น

ตนั 
- เป็นพนักงาน หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทัฯระบุต าแหน่ง,เงินเดือน,วนัเร่ิมท างาน,วนัท่ีลาพกัร้อน 



 
 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 

4. หลกัฐานการเงิน  
- กรณผู้ีเดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement ตวัจริง บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ไป ยอ้นหลงั 6 

เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกบัมีตราประทบัจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ท่ีป
ร้ินเองจาก Internet (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ Statement 
เพื่อใหอ้พัเดทไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่วซ่ีา) 

- กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช ้Bank Statement ตวัจริง บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน ท่ีออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น พร้อมกบัมีตราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่วซ่ีา (ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย) 
และตอ้งมีหนา้ Passport ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย พร้อมหนงัสือช้ีแจงออกค่าใชจ่้ายเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณผู้ีเดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ใช ้Bank Statement ตวัจริง บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 
6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกบัมีตราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไม่เกิน 15 วนันบัจากวนัยืน่วซ่ีา 
(ของผูท่ี้ออกค่าใชจ่้าย) หรือ หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตอ้งแนบหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียน(DBD) หรือส าเนาใบทะเบียนการคา้ (พ.ค.0403) พร้อมหนงัสือช้ีแจงออกค่าใชจ่้ายเป็นภาษาองักฤษ 
(Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอร์ต แสดงเลขท่ีบญัชีครบทุกตวั และจะตอ้งมีแสดง
ทั้งหมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบท่ีเป็นตวัคร่ึงกระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ืน่
ได ้รบกวนแจง้ธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทูตไม่รับพจิารณา Bank Statement ทีป่ร้ินจากอนิเตอร์เน็ต หรือ Bank Statement ที่
ออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทับ , บญัชีตดิลบ บัญชีกระแสรายวนั 

 พนัธบัตร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร(ถา้มี) 



 
 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 
6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา 
- *** ในวนัย่ืนวซ่ีากรุณาถือเอกสารตัวจริงต่างๆ เช่น ทะเบียนพาณชิย์ DBD สูติบัตร ใบเปลีย่นช่ือ-สกุล เป็นต้น พร้อม

สมุดบัญชีอพัเดทไม่เกนิ 7 วันก่อนย่ืนวซ่ีา *** 
 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศท่ีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอวซ่ีาเป็นเด็ก อายุต  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ใหใ้ส่ช่ือ และท่ีอยู ่ผูป้กครอง 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 
11. ท่ีอยูปั่จจุบนัของผู้ขอวซ่ีา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………
… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อได.้................................................................. 
12. อาชีพปัจจุบนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเส้ือผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
 
13. ช่ือบริษทัหรือร้านคา้ และท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซ่ีาเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................ถึงวนัท่ี............................ 
15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 
                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)................................................ 
 

**กรณลีูกค้าเคยมีวซ่ีาเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส าเนาหน้าวซ่ีาเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย** 
16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 
      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในการด ารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให้ 
   ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ่้ายทั้งหมดระหวา่งพ านกัมีผูอ้อกให้ 
   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 



 
 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
 


