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TOUR CODE: EU171303BZ  
 

 

น าท่านบนิตรงสูป่ระเทสสวิตเซอรแ์ลนด ์ สัมผัสกรุงเบริน์ (Bern) เมืองหลวงทีไ่ดรั้บการ

ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับน ้าพุจรวดเจ็ทโด ้(Jet D'Eau) ณ กรุงเจนีวา 

(Geneva) ตามรอยทีป่ระทับของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) เดนิเลน่ทีเ่มอืง

เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแหง่สกรีีสอร์ทเพือ่ชมทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่ริเวียร่า

สวิส” ถา่ยรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปีทีเ่มอืง

มองเทรอซ์ (Montreux) ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ที่มีความสงูกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 3,454 เมตร พักเมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเทีย่วยอดนิยมอันดับ

หนึ่งของสวิตเซอร์แลนด ์

ทวัรส์วติเซอรแ์ลนด ์ไฮไลท ์
  7 วนั 4 คนื                

โดยสายการบนิไทย (TG)   
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ก าหนดการเดนิทาง       

8-14, 14-20, 21-27 ส.ค., 28 ส.ค.- 3 ก.ย.2559     ราคา 69,900 บาท 

4-10,11-17, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย. – 1 ต.ค.,  29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2559 ราคา 69,900 บาท 

   

D1.กรุงเทพฯ 

D2.ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์

D3.โลซานน ์– เซอรแ์มท – สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต 

D4.เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเว่ย์ – อนิเทอรล์าเกน 

D5.อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซริน์ 

D6.ลูเซริน์ – สนามบนิ 

D7.กรุงเทพฯ 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ  

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง      ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่สวสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิ TG 970  

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง) หลังผ่าน

พิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดนิทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึง่

ได้รบัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.  

1863 นอกจากนีเ้บิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีม่ ีคุณภาพ

ชีว ิตที่ดีท ี่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear 

Park) สัตวท์ ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์    น าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมอืง

เก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับ

การเดนิเท ีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์

กาสเซ  ถนนทีม่ ีระดับสูงสุดของเมอืงนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้น

ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซ้ท ์คล็อคเคน่ทรมั 

อายุ 800 ปี ท ีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆช่ัวโมงในการตบีอกเวลาแต่ละครั้ง น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับโบสถ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประ เทศ

ระยะทาง 
120 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
1.30 ชม. 
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สวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิ

ครัง้สุดทา้ยของพระเจา้   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาต ิ เมอืงทีตั่ง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ดีสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไ ปใน

อากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม้ 

สัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา ท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) 

ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว่้าเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์

โดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนาน

มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง

ทะเลสาบทีน่ ี ่เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ ีส่วยงาม และ

อากาศทีป่ราศจากมลพิษ จงึดงึดูดนักท่องเท ีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตาก

อากาศทีน่ ี ่เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเนือ่งจากเป็น

เมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่ ี

รูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อ

ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะ

ของเมอืงโลซานน ์ 

ระยะทาง 
160 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
1.45 ชม. 

 
 
 
 

ระยะทาง 
60 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
50 นาท ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOTEL DE LA PAIX หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ใน

คนืถดัไป) 

วนัที่สามของการเดนิทาง       โลซานน ์– เซอรแ์มท  – สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู่สถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพื่อเดนิทางสู่เมอืงเซอร์

แมท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสูง เนือ่งจาก

เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามัน

เชื้อเพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั ้น และยังมีฉากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขา    

แมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยที่สุดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ 

ระยะทาง 
168 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
2.3 ช.ม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง   
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บา่ย น าท่านสู่สถานรีถไฟเซอรแ์มท เพื่อเดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิท ีท่่านจะ

ไดเ้ห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn)  ให ้

เวลาท่านเดนิเล่นชมววิดูทวิทัศนท์ ีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางลงจากเขาให ้

ท่านไดม้เีวลาอสิระเดนิเล่นเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม BRISTOL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่สีข่องการเดนิทาง     เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเว่ย์ – อนิเทอรล์าเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สู่เมอืงแทซ เพื่อน าท่านเดนิทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมอืงมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่

ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ 

บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้นบนเกาะหินริม

ทะเลสาบเจนีวา  ตั ้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดย ราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดนิทางและขบวนสินคา้ท ีจ่ะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 

เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้

จงึเปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี  

ระยะทาง 
140 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
1.5 ช.ม. 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมอืงเวเวย่ ์ (Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนือของ

ทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่ารท ากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล แลว้น า

ท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอินเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีตั่ง้อยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)       

อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 
7 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
15 นาท ี

 
 ระยะทาง 
147 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
2.15 ชม. 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ ิน่ (ชสีสวสิฟองดูร)์  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม METROPOLE หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หา้ของการเดนิทาง        อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม

และยังเป็นทีตั่ง้สถานรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.

2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลกทาง

ธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชติยอดเขา

จุงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งทีม่ ีขนาดใหญ่จนถึง สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป 

(Top of Europe) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ท ี่แกะสลักใหส้วยงาม 

อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 
85 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
1 ช.ม. 

 
ระยะทาง 
40 กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมาณ 
0.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง  

 พาท่านชมวิวท ี ่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท ีสู่งท ีสุ่ดในยุโรป      

ท ีร่ะดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถ ึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีท่ าการไปรษณีย์ท ีสู่งท ีสุ่ดใน

ยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศนท์ ีส่วยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) แลว้เดินทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท ีย่ว

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท ี่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท ี่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญ

ของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิติในฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม ้  

ชาเปล  (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้

รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้ ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึ้นเมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใต ้

หลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส  ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง,    

มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 

80 กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

1 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES หรอืเทยีบเทา่    

วนัที่หกของการเดนิทาง          ลูเซริน์ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ท าคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG971  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง          กรุงเทพฯ  

05.30 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้

พกั เช่น กรณีที่เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที่ใกลเ้คยีง

แทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ   1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุ

สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได  ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอื

ยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอื

เดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดินทางเขา้หรอืออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทาง

บรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5.เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัรท์างบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรมทวัร ์ : ทวัรส์วติเซอรแ์ลนด ์ ไฮไลท ์
  7 วนั 4 คนื                

โดยสายการบนิไทย (TG)   
 

ก าหนดการเดนิทาง   

8-14,14-20,21-27 ส.ค. ,28 ส.ค.- 3 ก.ย.2559  
    

4-10, 11-17, 18-24 ก.ย., 25 ก.ย. – 1 ต.ค., 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2559    

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 69,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
69,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **   

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 

ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **   

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอื

เดนิทาง,ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหาย

ในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
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5. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยูโร 

หรอื ประมาณ 800 บาท) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ี 

ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิ

ยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร ์

โดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่

คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรค

ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเห 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 
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1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้ง

จะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่าน

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา

อนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีม

หนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับ

ตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื 

การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้หากท่านยกเลกิทัวร ์ 

ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิซึง่มค่ีาใชจ่้าย 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางไดท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีก

เก็บค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอย่างนอ้ย 

3.น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามที่

สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณที ี่

เครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้ (น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ ี

ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันก่อนเดนิทาง  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท า

ใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความ

เสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่

ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทตูฯ 

เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระ

ค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและ

ค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่า

ส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  

ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   

วซ่ีา หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ่้ายจรงิท ีเ่กดิขึน้

แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่

ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให ้

ห ้องพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และห้องพกั

แบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั 

หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่ง

ถ้าเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ  หรือ อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ ี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่

ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีส่ถานทูตหรอืศนูยย์ ืน่วซี่า 

1. หนงัสือเดนิทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลือส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสือเดนิทางหา้มช ารุด    

          หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้สิ้นภายในหนงัสือเดนิทาง (ส าหรับท่านทีม่หีนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามา  

          ประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน)  

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้

โดยละเอียดเฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชรู้ปสี

พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและตอ้งไม่ซ ้ากับรูปวซ่ีาทีม่ใีนเล่ม 

สติ๊ กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขยีนชือ่-

นามสกุลตัวบรรจงไวด้า้นหลังรูป และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากัน (กรุณาอย่าให ้

รูปเลอะหมึก และอย่าใหรู้ปมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับ

รูปแบบนี ้ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม่) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่-สกุล  

 (ถา้เคยเปลี่ยน)   

สว่นสงูใบหน้า 3 ซม. 
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4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัน้ ไมใ่ชส่ าเนา

จากสมุดบญัช ีและ อัพเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนทีย่ื่นวซ่ีา 

              สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

 

5.  หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมอีายุ 1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างานและ

ช่วงเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนกัเร ียน หรือ นกัศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศึกษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รบัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรยีน ไม่ว ่าเป็นช่วงปิดเทอม  และต้องมีอายุ 1 เดือน              

นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชือ่-สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี ขอส าเนาสูตบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพือ่ส าหรบัยืน่วซี่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางส าหรบั

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยินดชีดเชย

ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะต้องมใีบรบัรองจากบิดา  โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยินดชีดเชย

ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางท ัง้กบับิดาและมารดา  โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมกีารรับรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยินดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจริงจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ต
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บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพื่อรับรองแก่บุตร

ดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดยีว  

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซ่ีา  

 

7. กรณีสมรสแล้ว ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรอื ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ)  

 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอีเมล์ 

 

9. กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งส่งใหก้ับทาง

สถานฑูต ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกแทนท่านได ้เพราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะถูกปฏเิสธวซ่ีาได ้

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

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

 
แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยื่นวีซ่ำเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์  

(กรุณำกรอกข้อมูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจริง เนือ่งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั 

[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกิด…………………………………………………………………………………….. 
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5. สถานที่
เกิด……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศที่
เกิด………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไม่จด
ทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หมา้ย (คู่สมรส
เสยีชีวิต) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ
ปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 
    
……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยู่ / อเีมลข์องผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................  
13. ชื่อบรษิทั ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  ส าหรบันักเรยีน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ ของสถาบัน

ศึกษา 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………….
…… 
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14. วีซ่าเชงเกนที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใช้ไดต้ ัง้แต่วันที่........................................ถงึวันที่

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

15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก

ทราบ)................................................  

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการ

ปฏิเสธ)................................................  

17. ความรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มผีูอ้ ื่นออกให้(เจา้บ้าน/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ที่ช่วยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที่พกัที่มผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าที่พกัล่วงหน้าแลว้    ค่าใช้จ่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีู ้
ออกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   
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************************************************ 

หมายเหต ุ 
การอนมุติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผ ู้เดินทางเท่านัน้ 

 
 

 


