
 

 

รหัสทัวร B2B1901151 
ทัวรสวิตเซอรแลนด BRILLIANT SWITZERLAND 9 วัน 7 คืน (LX) 
นําทานบินตรงสูประเทสสวิตเซอรแลนด 
เยือนเมืองชาฟเฮาเซน เพื่อชมน้ําตกไรน ที่มีขนาดใหญที่สุดในยุโรป 
เที่ยวกรุงเบิรน (Bern) เมืองหลวงทีไ่ดรับการขึ้นทะเบียนเปนเมืองมรดกโลก 
ตามรอยเสด็จประพาส ณ เมืองโลซานน (Lausanne) 
เขาชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle)  ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป 
เที่ยวเมืองเซอรแมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) 
พิชิต 2 เขา, ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร 3000 
                   

             
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่  13 – 21 มิ.ย. 62  75,900 

วันที่  5-13 , 10-18 ก.ย. 62 73,900 

วันที่  9-17 , 16-24 ก.ย. 62 , 23 ก.ย. – 1 ต.ค. 62 75,900 

วันที่  7-15 ต.ค. 62 75,900  

วันที่  8-16 ต.ค. 62 74,900 

วันที่  14-22 ต.ค. 62 73,900  

วันที่  21-29 ต.ค. 62  (ขึ้นไคลนแมทเทอรฮอรน) 73,900 

วันที่  4-12 พ.ย. 62  (ขึ้นไคลนแมทเทอรฮอรน) 72,900  

วันที่  5-13 พ.ย. 62  (ขึ้นไคลนแมทเทอรฮอรน) 69,900 

วันที่  11-19 , 18-26  พ.ย. 62 72,900 

วันที่  2-10 ธ.ค.62 72,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เสนทางการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพ – ซูริค 
    

PARK INN BY 
RADISSON 
 หรือเทียบเทา 

2 ซูริค – น้ําตกไรน – เบิรน  O O O 
 

 HOLIDAY INN 
WESTSIDE 
 หรือเทียบเทา 

3 เบิรน – กรูแยร – เจนีวา – โลซานน O O O 
 

DE LA PAIX 
หรือเทียบเทา 

4 
โลซานน – ทานอาหารกลางวันบนเรือ
สําราญทะเลสาบเจนีวา- เรือเทียบทาที่
ปราสาทชิลยอง - เขาชมปราสาทชิลยอง – 
มองเทรอซ – เลอแซง  

O O   
O 

 
ALPINE CLASSIC 

  หรือเทียบเทา  

5 เลอแซง - กลาเซียร 3000 – เซอรแมท O O  X DERBY 
หรือเทียบเทา 

6 เซอรแมท – เวเวย – อินเทอรลาเกน O X O CITY OBERLAND 
หรือเทียบเทา 

7 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อิน
เทอรลาเกน  O O X CITY OBERLAND 

หรือเทียบเทา 
8 อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน – ซุก – ซูริค – 

สนามบิน O X   

9 กรุงเทพ     

 
 

 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ – ซูริค 
09.45 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 4 เคานเตอร G สายการบิน สวิส อินเตอรเนช่ันแนล แอรไลน โดยมี
เจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

12.45 น. ออกเดินทางสูเมืองซูริคโดยเท่ียวบินที ่LX181  
***สําหรับคณะที่ออกเดินทางระหวาง 5-13 ก.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 
13.05 น. และถึงซูริคเวลา 19.35 น.***  
 
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางระหวาง 4 พ.ย. 62 เปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 13.05 น. และไปถึงซูริคเวลา 19.10 น.*** 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค  (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และ
จะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก  

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN BY RADISSON หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 2  ซูริค – น้ําตกไรน – เบิรน  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน (Schaffhausen) เพื่อชมน้ําตก

ไรน (Rhein falls) ที่มีขนาดใหญสุดในยุโรป จากน้ันนําทานเดินทางเที่ยว
เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟ



 

 

รอมุนสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป  ค.ศ. 853 โดย
กษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทาง
ตอน ใต ขอ ง เยอ รมั น อ า ศั ยอยู  นํ าท าน สู จั ตุ รั ส ป ารา เด พ ลาทซ  
(Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบัน
เปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยาน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยู
ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นํา
ทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน 
นําทาน  ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบู
ติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุด
ของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกา
ในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” 
ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ 
Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาท่ีใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูก
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทาย
ของพระเจา   

 



 

 

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก    เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเทา  
วันที่ 3 เบิรน – กรูแยร – เจนีวา – โลซานน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องชีสสวิสฯ เมืองกรูแยร (Gruyeres) 

ตนกําเนิดของเนยแข็งกรูแยร Gruyere cheese ที่ผูคนรูจักกันเปนอยางดี 
ที่สามารถสงออกชีสกรูแยรที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก กรูแยรยังเปนเมือง
ยุคกลางขนาดยอมเยาที่มีทิวทัศนอันทรงเสนห และมีกลิ่นชีสโชยในอากาศ
ตลอดเวลาที่เราเดินไปตามถนนหินกรวดกลางเมืองอีกดวย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สวิสฟองดูร
ชีส) 

บาย 
 

เดินทางสู เมืองเจนีวา นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ 
เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, 
แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ท่ีฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศ
ถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม 
สัญ ลักษณ ที่ สํ าคัญ ของเมื องเจ นีวา ท าน เดิ นทางสู เมื องโลซานน  
(Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวา
เปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มี
ประวัติศาสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้ง
หลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี  



 

 

วันที่ 4 โลซานน – ทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญทะเลสาบเจนีวา- เรือเทียบ
ทาที่ปราสาทชิลยอง - เขาชมปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ – เลอแซง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสุประสบการณอันสุดพิเศษดวยการลองเรือสําราญทะเลสาบเจนีวา 

(Lake Geneva) จากเมืองโลซานนไปยังทาเรือปราสาทชิลยอง (Chillon 
castle) ที่ เมืองมองเทรอซ (Montreux) โดยทะเลสาบเจนีวาน้ันเปน
ทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนด มีพ้ืนที่คาบเกี่ยว 2 
ประเทศคือสวิสเซอรแลนดและฝรั่งเศส ลักษณะทะเลสาบเปนรูปแบบ
พระจันทรเสี้ยว ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อัน
สวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา ซ่ึงไดรับสมญานามวาเปน ไขมุกของริเวีย
ราแหง  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันระหวางลองเรือพรอมชมวิวธรรมชาติอัน
สวยงามของสวิตเซอรแลนด  

บาย เรือจอดเทียบทาที่ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) นําทานเขาชม
ปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริม
ทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะ
สัญ จรผานไปมาจากเหนือสู ใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของ
สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขา

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  DE LA PAIX หรือเทียบเทา 



 

 

สูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมา
นานนับรอยป จากน้ันนําทานสูตัวเมืองมองเทรอซ (Montreux) มีเวลาให
ทานเดินเลนริมทะเลสาบอันสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมือง
เลอแซง (Leysin) เมืองเล็กๆ ที่มองเห็นเทือกเขาแอลป�ไดชัดเจน เปน
เมืองสกีรีสอรทท่ีนิยมของคนสวิตเซอรแลนดแหงหน่ึง  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ALPINE CLASSIC หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 เลอแซง - กลาเซียร 3000 – เซอรแมท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของ

สถานีกระเชาไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้น
กระเชายักษ ข้ึนสูเขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" 
The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร 
ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร (เน่ืองจากกระเชากลาเซียร 
3000 จะปดเพื่อทําการซอมบํารุงระหวางวันที่  21 ตุลาคม ถึง 8 
พฤศจิกายน 2019 คณะที่เดินทางตรงกับชวงเวลาดังกลาว ทางบริษัทขอ
นําทานขึ้นกระเชาไคลนแมทเทอฮอรน เปนการทดแทน) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเขาเมือง

เซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง 
เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม



 

 

ใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปน
ยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระเดินเลนในเมือง  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก DERBY หรือเทียบเทา 

*** ในกรณีที่หองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําพา
ทานไปเดินเลนท่ีเมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียงแทน*** 

วันที่ 6 เซอรแมท – เวเวย – อินเทอรลาเกน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระครึ่งวันชวงเชา โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจาย

ทั้งหมดเปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง ใหทานอิสระเดินเท่ียวชมเมือง 
หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อ
สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอรฮอรน  (Klien 
Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุด
บริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส หรือน่ัง
รถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) ทํา
ทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขา
แมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขา
แมทเทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดย
ปกติน้ําในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน และ สภาพ



 

 

อากาศ ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) 
ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนน้ําแข็ง)  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ตั้งอยูริมชายฝم�งดานเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls 
of the Swiss Riviera) ดินแดนที่ เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุก
ฤดูกาล แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปน
เมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ 
(Lake Brienz)  อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญ
ประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟรา
เปนฉากหลัง   

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่
สวยงามและยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ
เมื่อป คศ.2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยว
ธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผาน
ชม ธาร น้ํ าแข็ งที่ มี ข น าด ให ญ จน ถึ ง  สถ า นี รถ ไฟ จุ ง เฟ รายอร ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) 
เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึก
ถึง 30 เมตร 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวันบนยอดเขา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโร 

ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดน
สวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย 
อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการด
โดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดย
ไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง 
สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรนุเนิน(Lauterbrunnen) 

คํ่า   อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  



 

 

ที่พัก   นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

วันที่ 8 อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน – ซุก – ซูริค – สนามบิน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทาน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหาร
สวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 นําทานชมสะพานไม
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผาน
แม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อค
โกแลต, เครื่องหนัง,   มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพ

นิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงาม
ของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่
ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน 
ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดา



 

 

ไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด
มารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและ
ความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสี
น้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง  

14.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอป
ปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน  

17.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน LX 180  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 21 ตุลาคม 62 เปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 18.00 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 10.30 น. *** 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
09.35  น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : Brilliant  Switzerland 

แกรนดสวิตเซอรแลนด 9 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินสวิสแอร (LX) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พกัหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

5-13 ก.ย. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 53,900 12,900 
9-17 ก.ย.62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 

10-18 ก.ย. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 53,900 12,900 
16-24 ก.ย. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 

23 ก.ย. -1 ต.ค. 62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 
7-15 ต.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 52,900 12,900 
8-16 ต.ค.62 74,900 74,900 74,900 74,900 54,900 12,900 

14-22 ต.ค. 62 73,900 73,900 73,900 73,900 49,900 12,500 
21-29 ต.ค. 62  
 (ไคลนแมทเทอร

ฮอรน) 
73,900 73,900 73,900 73,900 49,900 12,500 

4-12 พ.ย. 62 
(ไคลนแมทเทอร

ฮอรน) 
72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

5-13 พ.ย. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 49,900 12,500 



 

 

(ไคลนแมทเทอร
ฮอรน) 

11-19 พ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 
 18-26  พ.ย. 62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

2-10 ธ.ค.62 72,900 72,900 72,900 72,900 49,900 12,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว



 

 

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล  
         เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยืน่ เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา



 

 

เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวาน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของสถานทูต 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพ้ืนที่ พื้นหลังสขีาวเทานั้น ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทค



 

 

เลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด *** 
 

 
 
 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน,

วันที่ลาพักรอน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บญัชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประทับ
จากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบญัชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูที่
ออกคาใชจาย พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษทัออกคาใชจายให ใช Bank Statement 
ตัวจริง บญัชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตรา
ประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ 
หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือชี้แจงออก
คาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกบัพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่ง



 

 

กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank 
Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชตีิดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ



 

 

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 
- *** ในวันยื่นวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบ

เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปนตน พรอมสมุดบัญชอัีพเดทไมเกิน 7 วันกอนยื่นวีซา *** 
 

                                                                               
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง

ขอเพิ่มเติม 
 
 

 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 



 

 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน 
(ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………..…………… 

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 



 

 

 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

 

 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษทัเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


