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TOUR CODE: EU171304BZ 
 

 

น าทา่นบนิตรง...สูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น า้ตกไรน ์ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมความงามของทะเลสาบเซนตม์อรทิซ ์(Lake St. Moritz)   สมัผสั

ประสบการณ์น ัง่รถไฟกลาเซยีร ์เอ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟด่วนทีว่ ิง่ชา้ทีส่ดุในโลก 

เทีย่วเมอืงลูเซริน์ (Lucerne) แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนยิม น าท่านพชิติเทอืกเขาแอลป์ โดยขึน้รถไฟ
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พชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 3,454 เมตร เทีย่วเมอืงเซอร์

แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn)  

ใหญ่สุดในยุโรป น าท่านพชิติเทอืกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat 

railway) เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  

ก ำหนดกำรเดินทำง    
26 ส.ค.- 2 ก.ย. / 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 2559    รำคำท่ำนล่ะ 79,900 บำท 

 

D1.กรงุเทพฯ  

D2.ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– แซงตม์อรสิ 

D3.แซงตมอรสิ – อนัเดอรแ์มท – กลาเซยีรเ์อ็กเพลส – เซอรแ์มท 

D4.เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์  

D5.มองเทรอซ ์– โลซานน ์– เจนวีา – อนิเทอลาเกน้ 

D6.อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์ 

D7.ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

D8.กรงุเทพฯกรงุเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ  

15.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– แซงตม์อรสิ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะปรับ

เวลาในวันที ่30 ตุลาคม 2559 โดยเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) 

หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ 

(Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์เยอรมันหลุยส์   

ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่

น าท่านสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่
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สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็น

ศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จาก นั้นน าท่ าน เดินทาง เข า้สู่ เมืองชาฟฟเฮาเซิน  (Schaffhausen)  

ชมน า้ตกไรน ์(RhineFall) น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ 

เกดิจาก แม่น ้าไรน์ทัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าตกขนาด

ใหญ่ที่สุดในยุโรป  อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมความงามของน ้าตกและถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเดนิทางเที่ยวน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซ็นต ์มอรทิซ ์

(St. Moritz) ต ัง้อยูใ่นหุบเขาแองกาดนี Engadine valley เมอืงตากอากาศที่

มชี ือ่เสยีงและศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก เป็นเมอืงทีบ่รรดาเศรษฐ ี

นยิมมาพักผอ่นเลน่สกใีนชว่งฤดหูนาว  

ระยะทา

ง 37 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 40 

นาท ี

 

ระยะทา

ง 241 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 3.30 

ชม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม LAUDINELLA (SUPERIOR) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        แซงตม์อรสิ – อนัเดอรแ์มท – กลาเซยีรเ์อ็กเพลส – เซอรแ์มท  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนัเดอรแ์มท (Andermatt) อกีเมอืงเล็กทีม่ชี ือ่เสยีง

ของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมขึน้รถไฟสายโรแมนตกิ  

ระยะทา
ง 159 
กม. 

ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมา
ณ 2.30 
ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

http://en.wikipedia.org/wiki/Engadine_valley
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บา่ย น าท่านน ัง่รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟด่วนทีว่ ิง่

ชา้ทีสุ่ดในโลก วิง่ผ่านภูมปิระเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์

สะพาน หุบเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาทีสู่ง 2,000 กวา่เมตร 

ตลอดเสน้ทางทา่นสามารถชมยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยธารน ้าแ   ข็งเจา้ของเสน้ทาง 

Furka-Oberralp Bahn ที่พ าดผ่ านในกลาง เทือก เขาแอลป์สู่ เซอร์แมท 

(Zermatt) เมอืงที่ไม่อนุญาตใหร้ถยนต์วิง่และเป็นเมอืงที่ไดรั้บการยกย่องว่า

ปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก  

ระยะทา

ง 35 

กม.ใช ้

เวลา

ประมา

ณ 40 

นาท ี

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีีสอร์ท ยอดนิยมที่ไดรั้บ

ความนยิมสูง เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะใน

เมอืงไมใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืง

เป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรง

สวยทีส่ดุในสวสิ น าท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพือ่สมัผัสกบัความงดงามของ

ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที่สูงถงึ 4,478 เมตร 

และไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับ

ทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น า้แข็ง

ทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ ถา่ยรปูกบัรปูแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม ไดเ้วลาพอสมควร น า

ท่านเดนิทางกลับลงมาทีเ่มอืงเซอรแ์มท เชญิท่านอสิระกับการเดนิเทีย่วชมเมอืง 

หรอืเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่ารท ากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล แลว้น า

ทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)       

อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ

ระยะทา

ง 150 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 2.30 

ชม. 
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน 

ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนี

วา  ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  

ระยะทา

ง 8 กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 0.10 

ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม BEST WESTERN EUROTEL RIVIERA หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    มองเทรอซ ์– โลซานน ์– เจนวีา – อนิเทอลาเกน้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบ

เจนีวา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่

ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยที่

ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมอืงโลซานน์มคีวาม

สวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ทีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดู

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่ 

น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่

รัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงเจนวีา น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องคก์าร

สากลระดับโลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ 

ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิด

เฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืง

เจนวีา 

ระยะทา

ง 31 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 0.30 

ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) อันเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่

ส าคัญ และ มคีวามส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันดต์ัง้อยู่

ทะเลสาบสองแหง่ มภีาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลัง 

ระยะทา

ง 228 

กม. 

ใชเ้วลา

เดนิทาง



 
 

ZRH-ZRH 8D 5N (TG)  

ZRH-TG002 rev 07062016                                          หนา้ 6 จาก 19 
                                                                                           www.utravel.in.th 

 

ประมา

ณ 3.15 

ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดวู)์  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กเมอืง CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม

และยังเป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.

2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขา

จุงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งที่มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหส้วยงาม 

อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทา
ง 85 
กม. 

ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมา
ณ 1 ช.
ม. 

 
ระยะทา
ง 40 
กม. 
ใชเ้วลา
เดนิทาง
ประมา
ณ 0.30 
ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย พาท่านชมววิที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สูงที่สุดในยุโรป      

ทีร่ะดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดใน

ยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen) แลว้เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยว

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทา

ง 80 

กม. 
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แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญ

ของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม ้  

ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้

รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็น

สะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต ้

หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง,   

มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 1 

ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES  LUZERN หรอืเทยีบเทา่     

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง       ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา 

ชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

ระยะทา

ง 10 

กม.ใช ้

เวลา

เดนิทาง

ประมา

ณ 30 

นาท ี

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG971  

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

05.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้

พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีง

แทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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โปรแกรมทวัร ์: ทวัรส์วติเซอรแ์ลนด ์เจาะลกึ  

8 วนั 5 คนื  

 

โดยสายการบนิไทย (TG)   

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุ

สุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได  ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือ

ยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอื

เดนิทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทาง

บรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรท์างบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง   26 ส.ค.- 2 ก.ย. / 26 ก.ย. – 3 ต.ค. 2559 
อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 79,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่ง

โรงแรมทีพ่กั) 
79,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  และน ้าหนัก

กะเป๋า ไมเ่กนิ 30 กก.   (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใต ้

เงือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ลดคา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 

ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท] 

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอื

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

ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีสู่ญ

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ

ยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์

โดยอตัโนมตั ิ
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3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมู่

คณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรค

ประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่น

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้ง

จะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่น

ตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใช ้

เวลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณา

อนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับ

แลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรณุาเตรยีม

หนังสือเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับ

ตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปก

หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื 

การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่

จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้า่ย ประมาณ 

1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืน

เป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรง

ตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่

เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพ

และรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
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3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า

ใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความ

เสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระ

คา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 

บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่

ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ 

เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระ

ค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / ค่า

สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  

ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   

วซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่

ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั 

หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่

ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ  หรอื อาจมคีวาม

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหาได้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัใน

เมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ

หอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มช ารดุ    
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          หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรับท่านที่มีหนังสอื

เดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการ

พจิารณาวซีา่ของทา่น)  

 

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

โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชร้ปู

สพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและตอ้งไม่ซ ้ากับรูปวซีา่ทีม่ใีน

เล่ม สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ) และกรุณาเขยีน

ชือ่-นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรูป และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณาอยา่ใหรู้ปเลอะหมกึ และอยา่

ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไมรั่บรปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

 (ถา้เคยเปลีย่น)   

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของ

ผูเ้ดนิทาง ขอจากทางธนาคารเท่าน ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน ัน้ ไม่ใช่

ส าเนาจากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

              สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ี่

ออกคา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

 

5.  หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมอีาย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดือน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม  และตอ้งมอีายุ 1 เดอืน              

นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
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6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

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

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มทัง้แนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุร

ดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  

 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์

 

9. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งดว้ย เนือ่งจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทาง

สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมผีลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) 

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

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

เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่

เกดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่

เกดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจาก

ปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ด
ทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย(คู่สมรส
เสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 
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10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์
    
……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนั

ศกึษา 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………….
…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที่

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

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หาก

ทราบ)................................................ 
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16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการ

ปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีู้
ออกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   

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

หมำยเหตุ  
กำรอนุมตัิวซ่ีำเป็นดุลพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัไม่มส่ีวนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษทั
เป็นเพยีงตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำน้ัน 
 

 


