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TOUR CODE: EU171306BZ 
 

 

 

ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์ 
  9 วนั 6 คนื                

โดยสายการบนิไทย (TG)   
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น าทา่นบนิตรงสูป่ระเทสสวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ ชมเมอืง

วาดซุ(Vadus) เมอืงหลวงแหง่ลคิเทน่สไตน(์Liechtenstein) ทีม่บีรรยากาศสบายๆ พักเมอืง  เซ็นตม์อ

รทิซ ์(St. Moritz) ต ัง้อยู่ในหุบเขาแองกาดนี Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีชือ่เสยีงน ัง่ไฟ

สายประวตัศิาสตร ์เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส (Bernina Express)เป็นรถไฟสายทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของประเทศ 

เดนิเลน่เมอืงลกูาโน (Lugano) ทะเลสาบทีส่วยงาม พักเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์

เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์(Matterhorn) น าท่านเดนิขา้ม" The Peak 

Walk by Tissot" บนเขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) ขึน้ชมววิอนังดงามจากยอดเขา Rigi 

Kulm ราชนิขีองขนุเขา 

 

ก าหนดการเดนิทาง   3-11 ก.ย. 2559 ราคาทา่นละ่ 95,900 บาท 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  

18.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      ซูรคิ – วาดซุ – เซ็นตม์อรทิซ ์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลังผา่น

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  น าทา่นเดนิทางเทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich) 

เมืองที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ  น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์เยอรมันหลุยส์   

ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่

น าท่านสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แต่

สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็น

ศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย 
น าทา่นเดนิทางสู ่ราชรฐัลคิเทน่สไตน(์Liechtenstein) รัฐอสิระเล็กๆ น าทา่น

เดนิเล่น ชมเมอืงวาดุซ(Vaduz) เมอืงหลวงแห่งลคิเท่นสไตน์ทีม่บีรรยากาศ

สบายๆ เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ของฝากตา่งๆ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเทีย่ว น าทา่น

เดินทางสู่เมอืงเซ็นต ์มอรทิซ์ (St. Moritz) ต ัง้อยู่ในหุบเขาแองกาดนี 

ระยะทาง  
108 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 

ชม. 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engadine_valley
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Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มี

ชือ่เสียงระดับโลก เป็นเมืองที่บรรดาเศรษฐี นิยมมาพักผ่อนเล่นสกใีนช่วงฤดู

หนาว 

ระยะทาง 123 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ช.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL LAUDINELLA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       เซ็นตม์อรทิซ ์– เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส  - ทริาโน – เมอืงลกูาโน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นน ัง่ไฟสายประวตัศิาสตร ์เบอรน์นีา่ เอ็กซเ์พรส (Bernina Express)

จากสถานี เซนต์ มอริทซ์ ซึ่ง เ ป็นรถไฟสายที่ เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เปิดใหบ้รกิารครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1910 ชมความงามของขนุเขา 

สลับทุ่งหญา้ และหุบเขาสวสิแอลป์อันสวยงาม ซึง่เสน้ทางสายเบอรน์ีน่า เอ็กซ์

เพรสไดรั้บการประกาศเป็นหนึง่ในมรดกโลกของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์เมือ่ปี  

ค.ศ.2008 สู่เมอืงตริาโน (Tirano) เมอืงเล็กๆ น่ารักสไตล์อติาเลียน อยู่ใกล ้

พรมแดนระหวา่งประเทศอติาลแีละสวสิ 

ระยะทาง 139 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.00 

ชม. 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง   

บา่ย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลูกาโน (Lugano) อยู่ในภาคใตข้องประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ในเขตรฐัทชีโีน (Ticino) โดยตัวเมอืงนัน้ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขา

จ านวนมาก ตัวเมอืงตัง้อยูร่มิทะเลสาบลกูาโน (Lugano Lake) ทะเลสาบทีต่ัง้

อยูร่ะหว่างพรมแดนของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- อติาล ีปัจจุบันลูกาโน่เป็นหนึง่

ในสถานที่ท่องเทีย่วที่ไดรั้บความนิยมมากทีสุ่ดในประเทศสวติเซอร์แลนด์ น า

ท่านชมความงดงามของยา่นเมอืงเก่า ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางเมอืงทีม่ลีักษณะ

เป็นจัตุรัส สไตลเ์มดเิตอรเ์รเนียน และยังเป็นทีต่ัง้ของยา่นการคา้ รวมไปถงึเหลา่

อาคารเกา่แกข่องเมอืง ถอืเป็นอกีหนึง่จุดท่องเทีย่วทีจ่ะท าใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิ

ไปกบัวัฒนธรรมและประเพณีดัง้เดมิของตัวเมอืงทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเป็นอยา่งด  ี

ระยะทาง 124 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 

ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  ADMIRAL LUGANO  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง     เมอืงลกูาโน – อนัเดอรแ์มท – เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดนิทางไปตามเสน้ทางทีส่วยงามของ เทอืกเขาแอลป์ จนถงึ เมอืง

อนัเดอรแ์มท เมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ ใหเ้วลาท่าน เดนิเลน่ ชม

เมอืง 

ระยะทาง 109 
กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 

ช.ม 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engadine_valley


 
 

GRAND SWITZERLAND 9D 6N (TG)                            หนา้ 4 จาก 16 
                                                                                                      www.utravel.in.th 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านน ัง่รถไฟสายกลาเซยีเอ็กซเ์พรส (Glacier Express) รถไฟด่วนทีว่ ิง่

ชา้ทีสุ่ดในโลก วิง่ผ่านภูมปิระเทศทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ผา่นชมอุโมงค ์

สะพาน หบุเหว ผา่นสวสิแกรนดแ์คนยอน และหบุเขาทีส่งู 2,000 กวา่เมตร 

ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแข็งเจา้ของเสน้ทาง 

Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่ านในกลาง เทือก เขาแอลป์สู่ เซอร์แมท 

(Zermatt) เมอืงที่ไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องว่า

ปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก เซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิม

ที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยังมฉีาก

หลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น

ยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม AMBASSADOR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง      เซอรแ์มท – กรอนเนอรแ์กรต - มองเทรอซ ์– เจนวีา – โลซานน ์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านโดยสารรถไฟฟันเฟืองสู่สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat 

railway) น าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิทีท่่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของ

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn)  ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ชมววิดทูวิทัศน์

ทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางลงจากเขาใหท้่านไดม้เีวลาอสิระเดนิเล่นเลอืก

ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง(ฟองดรูช์สี)  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเจนีวา ระหว่างทางนัน้ผ่านเมอืงทาช เมอืงรีสอร์ทเล็กๆ บรรยากาศ

สบายๆ สวยงามของสวสิ   โดยเมอืงมองเทรอซนั์น้ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชม

ความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  น าทา่นถา่ยรูปกบัปราสาท

ชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้ง

ขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา น าชม เมอืงเจนวีา เมอืงศูนยก์ลางการประชมุ

นานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองค์การการคา้โลก,กาชาด

สากล,แรงงานสากล ฯลฯ น าท่านชม น า้พุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) 

ระยะทาง 139 

กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 94กม. 
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อนุสาวรยีก์ารรวมชาต ิและ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนี

วาใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิงชั่วครู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โลซานน์ 

(LAUSANNE) เมอืงทีต่ัง้ศาลสงูของประเทศและเมอืงนี้ยังเคยเป็นเมอืงทีป่ระทับ

ของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพีน่างฯ ลน้เกลา้รัชกาลที ่8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะ

ทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตัง้อยู่ในสวนสาธารณะรมิ

ทะเลสาบเลอมงัค ์

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 

ชม. 

 

ระยะทาง 64กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.00 

ชม. 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีห่กของการเดนิทาง       โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – อนิเทอรล์าเกน - เบริน์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานี

กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าทา่นขึน้กระเชา้ยกัษ ์ขึน้

สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดนิขา้ม" 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 ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

 น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่

ระหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) 

อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ใหเ้วลาท่านอสิระเดนิเล่นชมเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงเบริน์(Bern) 

เพือ่ชมตัวเมอืงเกา่ ทีอ่าคารบา้นเรอืนยงัไดรั้บการดแูลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดเีหมอืน 

เมือ่หลายรอ้ยปีกอ่นจนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นหนึง่ในเมอืงมรดกโลกดา้น

วัฒนธรรม ถ่ายรูปกบั อาคารรฐัสภาของประเทศ และ หอนาฬกิาประจ าเมอืง 

แวะชม บอ่เลีย้งหมสีนี า้ตาล ทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์  

ระยะทาง 86 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.00 

ชม. 

 

ระยะทาง 53 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง        เบริน์ – ข ึน้เขารกิ ิ– ลอ่งเรอืสูล่เูซริน์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้น Weggis เพือ่น่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขา Rigi 

Kulm หรอื Mount Rigi ทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “Queen of the Mountains” ซึง่

เป็นยอดเขาในเทอืกเขาแอลป์ทีม่คีวามสงู 1,797 เมตร ชมววิทีร่ายลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบทีส่วยงามสมชือ่กบัต าแหน่งราชนิขีองขนุเขา  

ระยะทาง 156 

กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางจากเขาโดยรถไฟจากนัน้น าท่านล่องเรอืทะเลสาบลูเซรนิ์ 

เพื่อเดินทางเขา้สู่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการ

ปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม ้  ชาเปล (Chapel Bridge) 

ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อัน

งดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซริ์น เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

 

 

 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม MONOPOLE หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง       ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา 

ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 10 กม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG971  

วนัทเีกา้ของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ 

05.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยที่

ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละ

ประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรมทวัร ์: ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

ก าหนดการเดนิทาง   3-11 ก.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั)      95,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 95,900.- 
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เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
95,900.- 

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 (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

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] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 2 = 14 ยโูร หรอื ประมาณ 

800 บาท) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

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

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเห 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าที่

คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

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 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและ

ผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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 อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มช ารดุ    

          หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามา  

          ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

 

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

โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชร้ปูสี

พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและตอ้งไม่ซ ้ากับรูปวซีา่ทีม่ใีนเล่ม 

สติ๊ กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชือ่-

นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรณุาอยา่ให ้

รูปเลอะหมกึ และอย่าใหรู้ปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับ

รปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม)่ 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

 (ถา้เคยเปลีย่น)   

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัน้ ไมใ่ชส่ าเนา

จากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

              สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

 

5.  หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมอีาย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดือน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ส่วนสงูใบหน้า 3 ซม. 
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- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม  และตอ้งมีอายุ 1 เดอืน              

นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

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

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์

บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุร

ดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่  

 

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

 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์

 

9. กรุณากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทาง

สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

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

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
(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 ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

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

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

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

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

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

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

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

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

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

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

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 านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   

************************************************ 
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หมำยเหต ุ กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดลุพินิจของทำงสถำนทตู ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆทัง้ส้ิน 
ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้ 

 

 

 

 


