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TOUR CODE: EU171306BZ 
 
 

 
 

ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์ 
  9 วนั 6 คนื                

โดยสายการบนิไทย (TG)   
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นําท่านบนิตรงสู่ประเทสสวติเซอรแ์ลนดพ์ชิติ 3 ขุนเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ เที่ยวเมอืงซูรคิ 
(Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชมเมืองวาดุซ(Vadus) เมืองหลวงแห่งลิคเท่นสไตน์
(Liechtenstein)  พักเมอืงเซ็นต ์มอรทิซ ์(St. Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชือ่เสยีง น ัง่ไฟสาย
ประวตัศิาสตร ์เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส (Bernina Express) รถไฟสายทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของประเทศ เดนิ
เลน่เมอืงลกูาโน (Lugano) ทะเลสาบทีส่วยงาม สดูอากาสทีส่ดชืน่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืง
แหง่สกรีสีอรท์ ขึน้เขากรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat ) เพือ่ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์(Matterhorn) ตืน่เตน้กบัการเดนิขา้มสะพาน" The Peak Walk by Tissot" บนเขากลา
เซยีร ์300.0 (Glacier 3000) ขึน้ชมววิอนังดงามจากยอดเขา Rigi Kulm ราชนิขีองขนุเขาลอ่งเรอื
ชมววิสองฝากฝ่ังทะเลสาบอนัสวยงามทีล่เูซริน์ (Luzern) 
 
กาํหนดการเดนิทาง    
4-12, 11-19, 19-27 พ.ย. / 3-11 ธ.ค. 2559        ราคาทา่นละ่ 95,900 บาท 

 
วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 
เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      ซูรคิ – วาดซุ – เซ็นตม์อรทิซ ์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970 

***ต ัง้แตว่นัที ่4 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.55 น. และถงึซู
รคิ เวลา 07.15 น.*** 

 

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลังผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  นําทา่นเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich) 

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประ เทศ  นํ าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์เยอรมันหลุยส ์ 
ใชเ้ป็นสํานักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่
นําท่านสูจ่ตัุรสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แต่
สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเป็น
ศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
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บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ราชรฐัลคิเท่นสไตน์ (Liechtenstein) รัฐอสิระเล็กๆ นํา
ท่านเดินเล่น ชมเมืองวาดุซ(Vaduz) เมืองหลวงแห่งลิคเท่นสไตน์ที่มี
บรรยากาศสบายๆ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ของฝากต่างๆ  จากนัน้นําท่านเดนิทาง
เที่ยว นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเซ็นต ์มอรทิซ ์(St. Moritz) ต ัง้อยู่ในหุบเขา
แองกาดนี Engadine valley เมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงและศูนยก์ลางกฬีา
สกทีีม่ชี ือ่เสยีงระดับโลก เป็นเมอืงทีบ่รรดาเศรษฐ ีนยิมมาพักผ่อนเล่นสกใีนชว่ง
ฤดหูนาว 

ระยะทาง 108 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 

ชม. 
ระยะทาง 123 

กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL LAUDINELLA หรอืเทยีบเทา่

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       เซ็นตม์อรทิซ ์– เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส  - ทริาโน – เมอืงลกูาโน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นน ัง่ไฟสายประวตัศิาสตร์ เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส (Bernina Express)
จากสถานี เซนต์ มอริทซ์ ซึ่ง เ ป็นรถไฟสายที่ เก่าแก่ที่สุดของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1910 ชมความงามของขุนเขา 
สลับทุ่งหญา้ และหุบเขาสวสิแอลป์อันสวยงาม ซึง่เสน้ทางสายเบอรน์ีน่า เอ็กซ์

เพรสไดรั้บการประกาศเป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์มือ่ปี 
ค.ศ.2008 สู่เมอืงตริาโน (Tirano) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตลอ์ติาเลียน อยู่ใกล ้
พรมแดนระหวา่งประเทศอติาลแีละสวสิ 

ระยะทาง 139 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.00 

ชม. 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง

บา่ย จากน ัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลูกาโน (Lugano) อยู่ในภาคใตข้องประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ในเขตรฐัทชีโีน (Ticino) โดยตัวเมอืงนัน้ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขา
จํานวนมาก ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิทะเลสาบลกูาโน (Lugano Lake) ทะเลสาบทีต่ัง้
อยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- อติาล ีปัจจุบันลกูาโน่เป็นหนึง่
ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดรั้บความนิยมมากที่สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์นํา
ท่านชมความงดงามของย่านเมอืงเกา่ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงทีม่ลีักษณะ
เป็นจัตรัุส สไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน และยังเป็นทีต่ัง้ของยา่นการคา้ รวมไปถงึเหลา่
อาคารเกา่แกข่องเมอืง ถอืเป็นอกีหนึง่จุดท่องเทีย่วทีจ่ะทําใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิ
ไปกบัวัฒนธรรมและประเพณีดัง้เดมิของตัวเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเป็นอยา่งด ี

ระยะทาง 124 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 

ชม. 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  GRAND EDEN หรอืเทยีบเทา่

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     เมอืงลกูาโน – อนัเดอรแ์มท – เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นออกเดนิทางไปตามเสน้ทางทีส่วยงามของ เทอืกเขาแอลป์ จนถงึ เมอืง
อนัเดอรแ์มท เมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ ใหเ้วลาท่าน เดนิเลน่ ชม
เมอืง 

ระยะทาง 109 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 

ช.ม 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง

บา่ย นําทา่นน ัง่รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟดว่นทีว่ ิง่
ชา้ทีส่ดุในโลก วิง่ผ่านภูมปิระเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์
สะพาน หบุเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาทีส่งู 2,000 กวา่เมตร 
ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน้ําแข็งเจา้ของเสน้ทาง 
Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่ านในกลาง เทือก เขาแอลป์สู่ เซอร์แมท 
(Zermatt) เมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องว่า
ปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก เซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิม
ที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ
ยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉาก
หลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น
ยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      เซอรแ์มท – กรอนเนอรแ์กรต - มองเทรอซ ์– เจนวีา – โลซานน ์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านโดยสารรถไฟฟันเฟืองสู่สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat 
railway) นําท่านเดนิทางสูจุ่ดชมววิทีท่่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของ
ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn)  ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชมววิดทูวิทัศน์
ทีส่วยงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางลงจากเขาใหท้า่นไดม้เีวลาอสิระเดนิเลน่เลอืก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ์ (Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิ
ทะเลสาบเจนีวา ระหว่างทางนัน้ผ่านเมอืงทาช เมืองรีสอร์ทเล็กๆ บรรยากาศ
สบายๆ สวยงามของสวสิ   โดยเมอืงมองเทรอซนั์น้ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชม
ความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ   นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาท
ชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้ง
ขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตัง้แตย่คุโรมันเรอืงอํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY

ระยะทาง 139 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
ระยะทาง 94กม. 
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นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา นําชมเมอืงเจนวีา เมืองศูนย์กลางการประชุม
นานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก,กาชาด
สากล,แรงงานสากล ฯลฯ นําท่านชม นํา้พุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) 
อนุสาวรยีก์ารรวมชาต ิและ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ทีสํ่าคัญของเมอืงเจนี
วาใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงชั่วครู่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โลซานน์ 
(LAUSANNE) เมอืงทีต่ัง้ศาลสงูของประเทศและเมอืงนี้ยังเคยเป็นเมอืงทีป่ระทับ
ของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพีน่างฯ ลน้เกลา้รัชกาลที ่8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะ
ทรงพระเยาว ์ 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 

ชม. 
ระยะทาง 64กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.00 

ชม. 
 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่กของการเดนิทาง       โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – อนิเทอรล์าเกน - เบริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานี
กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําทา่นขึน้กระเชา้ยกัษ ์ขึน้
สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) นําท่านเดนิขา้ม" The Peak Walk by 

Tissot"  สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับความสงู 3,000 
เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบ
กวา้งไกลสดุสายตา 

ระยะทาง 67 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.00 

ชม. 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง

 นําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่
ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) 
อสิระใหท้า่นไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 
ใหเ้วลาทา่นอสิระเดนิเลน่ชมเมอืง นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บั
การยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ ี
ท ีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010  

ระยะทาง 86 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.00 

ชม. 
ระยะทาง 53 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี
 
 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        เบริน์ – ขึน้เขารกิ ิ– ลอ่งเรอืสูล่เูซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นชมบอ่หมสีนํีา้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  
นําทา่นชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็น

ระยะทาง 156 
กม. 
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ยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ 200-300 ปี นํา
ทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี ้ถนนกรมั
กาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม
นาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอก
เวลาแตล่ะครัง้ นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถM์unster สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาที่
ใหญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพที่
บรรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้น 
Weggis เพือ่น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขา Rigi Kulm หรอื Mount Rigi ทีไ่ดรั้บ
สมญานามวา่ “Queen of the Mountains” ซึง่เป็นยอดเขาในเทอืกเขาแอลป์ทีม่ี
ความสงู 1,797 เมตร ชมววิทีร่ายลอ้มไปดว้ยทะเลสาบทีส่วยงามสมชือ่กบั
ตําแหน่งราชนิขีองขนุเขา  

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง

 จากนัน้นําท่านเดนิทางจากเขาโดยรถไฟ แลว้นําท่านลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ 
จนมาถงึท่าเรอืทีใ่นเมอืงลูเซริน์(Luzern) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่
ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ
เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการ
ปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่
มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงาม
ซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

 
 
 
 

 
 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

 นําเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MONOPOLE หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ทาํคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา 
ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 10 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG971
***ต ัง้แตว่นัที ่4 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 13.15 น. และถงึ
กรงุเทพฯ เวลา 06.10 น.*** 

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 
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05.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   
 
 
(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่
เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที่

ทาง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัร ์: ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
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กาํหนดการเดนิทาง    4-12, 11-19, 19-27 พ.ย. / 3-11 ธ.ค. 2559  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 95,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)      95,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 95,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

95,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.-

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืดาํเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม
 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ และน้ําหนักกะเป๋า ไมเ่กนิ 30 
กก.   (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 
คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 
 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 
10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
 

อตัรานีไ้มร่วม

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ยโูร) 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง
1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 
2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   
    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
    กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 
    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  
      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 
ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่
 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่
คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น
พํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวน
หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 
1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 
      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.   หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 
      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 
      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   
      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  
      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นั ้
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กรณียกเลกิการเดนิทาง
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ
ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ
เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํา
มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ 
หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสารบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ 
ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 
(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง
โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา
ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มชํารดุ    
          หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา  
          ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  
 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้
โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชร้ปูสี

พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและตอ้งไม่ซํ้ากับรูปวซีา่ทีม่ใีนเล่ม 
สติ๊ กเกอร์ใชไ้ม่ได ,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชือ่-
นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรณุาอยา่ให ้
รูปเลอะหมกึ และอย่าใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับ
รปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

 
3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

 (ถา้เคยเปลีย่น)  
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัน้ ไมใ่ช่สําเนา
จากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

              สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจํา  
- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  
 

5.  หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและมอีาย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ)์   
- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ส่วนสงูใบหน้า 3 ซม. 
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- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น
กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ 
(สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม  และตอ้งมอีายุ 1 เดอืนนบั
ยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  
กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 
(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพือ่สําหรบัยืน่วซี่า 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางสําหรบั
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มทัง้แนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกับใคร โดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและ
มารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด
เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

- กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  
 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์
 

9. กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้ับทาง
สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

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

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีาํนาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
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14. วซ่ีาเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายน้ิวมอืเพือ่การขอวซ่ีาเชงเกน้ก่อนหน้าน้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดาํรงชพีระหวา่งการเดนิทางและพาํนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในชอ่ง 31 และ 32  

สิง่ทีช่ว่ยในการดาํรงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดาํรงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระคา่ทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแลว้    ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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