
 

 

รหัสทัวร ITV1902063 
ทัวรสวิตเซอรแลนด WOW SWISS 7 วัน 4 คืน (TG) 
 
น้ําตกไรน – ทะเลสาบเจนีวา - The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม – Aubonne Outlet - น่ัง
กระเชาสูยอดเขาทิตลิส 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ  
21.30 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน  D 

เคานเตอร สายการบินไทย  (TG) เจาหนาทีใ่หการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแท็กกระเป�ากอน
ข้ึนเคร่ือง  

 
วันที่สอง สุวรรรณภูมิ – ทาอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ�เฮาเซิน– น้ําตกไรน –กรุงเบิรน – 

เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม – Red 
Cross Building and Palais des Nations                                                                                              
 อาหารเท่ียง,เย็น 

01.05 น. นําทานเดินทางสู เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน
ที ่TG970  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 35 นาท)ี 

07.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด 
นําทานผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทาง
ศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง (ชวง
ฤดูรอน) จากน้ัน นําทานข้ึนรถโคชปรับอากาศเดินทางสู 
เมืองซาฟฟ�เฮาเซิน(Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.
ใชเวลา1ชม.) เมืองท่ีต้ังอยูทางตอนเหนือของ
ประเทศ Switzerland ซึ่งต้ังอยูในวงลอมของประเทศ
เยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแมน้ําไรน (Rhein) ไหล
ผานเมือง ใหทานชมความงามของ น้ําตกไรน เปนน้ําตก
ขนาดใหญท่ีสุดของทวีปยุโรป ต้ังอยูบนแมน้ําไรนบริเวณ
พรมแดนระหวางรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศ
สวิตเซอรแลนด น้ําตกแหงน้ีมีความกวาง 150 เมตรและ
สูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไมสามารถวายข้ึนน้ําตกแหงน้ีได 
มีเพียงปลาไหลเทาน้ันที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไตข้ึน
น้ําตก น้ําตกแหงน้ีถือกําเนิดข้ึนในยุคน้ําแข็งคร้ังสุดทาย
เมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปที่แลว ใหทานอิสระ
ถายภาพเก็บความประทับใจของน้ําตกไรน จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน
(Bern)(ระยะทาง171ก.ม.ใชเวลา 2ชม.30นาที) เมืองหลวงของประเทศต้ังอยูใจ
กลางประเทศสวิตเซอรแลนดสวิสเซอรแลนด มีแมน้ําอาเร (Aare) ลอมรอบตัว



 

 

เมือง เสมือนเปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศ
ใต และทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพงและสะพานขามท่ี
สามารถชักขึ้นลงได มีประชากรประมาณ 130,000 คน มียานเมืองเกาซึ่งเต็มไป
ดวยรานดอกไมและบูติคเต็มไปดวยอาคารเกาอายุ 200-300 ป 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1) อาหารทองถ่ิน 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา(Geneva) เมืองที่ไดช่ือวาเปนศูนยกลางทางการเงิน 

การทูต เปนเมืองท่ีมีองคกรระหวางประเทศต้ังอยูมากที่สุดในโลก จากน้ัน นําทาน
ชมทะเลสาบเจนีวา(Geneva Lake) เปนจุดทองเที่ยวสําคัญของเมือง บริเวณ
โดยรอบทะเสสาบเต็มไปดวยสวนสาธารณะและ  สวนหยอมที่สวยงาม ดึงดูด
สายตาดวยน้ําพุจรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ที่มีน้ําพุพุงสูงถึง 400 ฟุตเหนือ
ทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดวยพ้ืนที่สีเขียวแลว ยัง
มีพ้ืนท่ีเขตเมืองเกาที่มีตรอกซอกซอยที่มีความนาสนใจ
ทางประวัติศาสตร รวมถึงวิหารเซนตปแอร(St 
Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกวา 850 ป 
นาฬิกาดอกไม จุดถายรูปสําคัญต้ังอยูดานหน่ึงของสวน 
Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองขามไปจะเห็น  
รานสินคาแบรนดเนมมากมาย ดอกไมจะถูกจัดเรียงใหมีสีสัน ตางกันไปตาม
ฤดูกาล ผานชม ท่ีทําการองคการสหประชาชาติประจํากรุงเจนีวา Palais des 
Nations หน่ึงในอาคารที่สําคัญท่ีสุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญน้ีไดใช
เวลาสรางนานถึง 8 ป 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) อาหารจีน  
 หลังอาหารเย็นนําทานเดินทางเขาที่พักเมืองชาวาน เดอ โบกิส (ระยะทาง17ก.ม.

ใชเวลาเดินทางประมาณ30นาที) 
    ที่พัก: NH Geneva Airport Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)  

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองที่
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่สาม        ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเวย – เมือง
มองเทรอซ – ทาซ                                                                                                                                                
 อาหารเชา,เย็น                                                                                                                                                                 



 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี3) 
นําทานเดินทางสู Aubonne Outlet (ระยะทาง28ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ
30นาที) เอาทเลตขนาดใหญในสวิตเซอรแลนด มีสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน 
ADIDAS,DIESEL,MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, 
GEOX,PUMA,GUESS และสินคาแบนดดังตางๆอีกมากมาย อิสระใหทานไดช
อปปم�งตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโลซาน (Lausanne) 
(ระยะทาง 24 ก.ม.ใชเวลา 15 นาที) เมืองเล็ก ๆ 
ท่ีต้ังอยูติดกับทะเลสาบเจนีวาทางดานเหนือ มีวิว
ทิวทัศนที่สวยงาม มภีูเขาโอบลอม พรอมท้ัง
ทะเลสาบกวางใหญ ผูคนสวนใหญในเมืองจะพูด
ภาษาฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยูใกลกับ
ชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบานเรือนของโล
ซานเต็มไปดวยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิก
ในชวงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบ
สงบไมวุนวาย มีระบบรถไฟฟ�าใตดินใหบริการ
อยางทั่วถึง เมืองน้ียังเปนแหลงผลิตไวนที่ดีท่ีสุด
แหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนดดวย นอกจากน้ันยังเปน
เมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จยา)
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ทรง
สําเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีดวย ใหทานชมบรรยากาศ
ของเมืองยานเมืองเกาสมัยโบราณ ผานชม มหาวิหาร
แหงโลซานน หรือ วิหารนอเตรอดาม (Notre-Dame) 
ตามช่ือเดิมเปนโบสถคาทอลิก เปนอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและ
ถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปก จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเวเวย 
(Vevey)(ระยะทาง 19 ก.ม.ใชเวลา 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกนารักต้ังอยู
ในรัฐโวของสวิตเซอรแลนด นักทองเที่ยวตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซให
เปนไขมุกแหงริเวียราสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี
อบอุนเกือบทุกฤดูกาล และเมืองน้ียังยังเปนที่ต้ังของ  สํานักงานใหญของบริษัท
ใหญดานอาหารของโลกอยาง เนสทเล Nestleดวย แวะถายรูปกับจุดไฮไลทของ
เมือง รูปปم�น“ชาลี แชปปล้ิน”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษทีมี่ผลงานสราง
ช่ือเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและทานเลือกเวเวยเปนสถานท่ีพักกายใจใน



 

 

บ้ันปลายของชีวิต ถายรูปสอมยักษ The Fork ท่ีอยูกลางทะเลสาบหนา
พิพิธภัณฑเนสทเล สมควรแกเวลานําทานเดินทางผาน เมืองมองเท
รอซ(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเวลา15นาที) เมืองเล็กๆแสนนารักท่ีไดช่ือ
วาเปนไขมุกแหง Swiss Riviera เปนเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังคหรือ
ทะเลสาบเจนีวา ที่มีฉากหลังเปนภูเขาชมรูปปم�นเฟรดดี เมอรคิวรี (Freddie 
Mercury) นักรองแหงวงควีน (Queen) ต้ังอยูตรงจัตุรัสตลาด เจาของบทเพลง 
We are the Champion ซึ่งถัดไปเปน Casino Barrière de Montreux 
โดยตรงขามกับคาสิ  โนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซสรางมา
ต้ังแตปค.ศ. 1962 มีจํานวนช้ันทั้งหมด 29 ช้ัน ใชเปนท่ีพักอาศัยอีกดวย จากน้ัน 
นําทานเดินทางสูเมืองทาซ(Taesch)(ระยะทาง139ก.ม.ใชเวลา2ชม.) นําทาน
เขาสูท่ีพักแรม 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี4) อาหารทองถ่ิน 
    ท่ีพัก: Alpenhotel Taesch Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 

 (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองท่ี
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่ส่ี      ทาซ – เซอรแมท – อินเทอรลาเคิน – แองเกิลเบิรก                                          
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม (ม้ือท่ี5) 

นําทานเดินทางสูเซอรแมท ดวย Shuttle Train 
เดินทางถึงเซอรแมท Zermatt มีเวลาใหทานเดิน
เท่ียวชมหมูบานเซอรแมทที่นารักๆ และมี
บรรยากาศสบายๆลอมดวยเขาสูงสวยงาม เปน
เมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะใน
เมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมือง
เปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ท่ีไดช่ือวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวย
ท่ีสุดในสวิส เซอรแมทเปนเมืองที่มีประชากรนอยมาก และอาชีพหลักของคน
พ้ืนเมือง คือ พนักงานโรงแรมและรานอาหาร ซึ่งรายไดหลักของเมืองน้ีมาจากการ



 

 

ทองเที่ยวในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศเอ้ืออํานวย จากเมืองดานลาง
น้ีถาสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่ความ
สูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซ่ึงความสูงของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน สูง
เดนเปนสงาทามกลางเทือกเขาแอลป� ดวยความสูง 4,447 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงท่ีเปนเอกลักษเฉพาะตัวของแมทเทอรฮอรน แบบ
สามเหลี่ยมคลายปรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดวาเปนยอดเขาท่ีงดงาม
ท่ีสุดในสวิส และมีความโดดเดนไปอีกเมื่อเอกลักษณเฉพาะตัวน้ีไดเปนโลโก
ของช็อคโกแลตดังทับเบอรโรน และผูผลิตภาพยนตรรายใหญพาราเมาทพิคเจอร
สซ่ึงมีความงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอน ซ่ึงสะทอน
ความงามบนยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอด ใหเวลาทานอิสระเลือกเดินเก็บ
บรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่
6) อาหารทองถ่ิน 

บาย     นําทานน่ัง Shuttle Train กลับสูเมืองทาซ แลวนํา
ทานเดินทางโดยรถโคชสูเมืองอินเทอรลาเคิน
(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเวลา2.30ชม.) 
เมืองตากอากาศเล็กๆท่ี สวยเหมือนในฝนต้ังอยู
ระหวางทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอมรอบดวย
ภูเขามีทิวทัศนบริสุทธ์ิและสวยงามมาก 

เย็น        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อท่ี 7) อาหารทองถ่ิน 
หลังอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาที่พักเมืองแองเกิลเบิรก (ระยะทาง 86 ก.ม.ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) 

    ที่พัก:  Terrace Hotel หรือระดับใกลเคียง 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองท่ี
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า     แองเกลเบิรก - น่ังกระเชาสูยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน – เมืองกลาททบรูกจ        
 อาหาร เชา,เที่ยง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่8) 

นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐ
ออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดน
ของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนที่ต้ังของสถานีกระเชาโรแตรเพ่ือเดินทางข้ึนสู 
ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมที่เรียกวา โรแตร เคเบ้ิล
คาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทานสามารถดูวิวได 360 องศาในขณะท่ีเคล่ือนท่ีข้ึนไป
เร่ือยๆ ทานจะไดข้ึนชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป� ชมถ้ําแข็งที่
สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS 
CLIFF WALK สรางข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปการทองเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส 
สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา อิสระให
ทานถายรูปตามอัธยาศัย 

 



 

 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี9)  Asian Set Menu 
รานอาหารTITLIS Panorama restaurant เปนรานอาหารท่ีอยูทามกลาง
เทือกเขาพรอมกับวิวเทือกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บาย นําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาที่สถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) 
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวย
ทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที)  จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมทีมี่หลังคาที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป 
สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิสบริเวณ
ยานOld Town เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

   สมควรแกเวลาน้ําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม 
 
 
 
 
 
 
  จากน้ัน นําทานเดินทางเขาที่พัก เมืองซูริค (ระยะทาง52ก.ม.ใชเวลา1ช่ัวโมง) 
   ท่ีพัก: A-Ja Zurich หรือระดับใกลเคียง 
  (ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
วันทีห่ก         เมืองกลาททบรูกจ – สนามบินซูริค                                                             
 อาหาร เชา 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที1่0)     
08.00น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
13.30น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG971  



 

 

วันทีเ่จ็ด         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
05.30น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

***************************** 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่น่ัง หมายเหตุ 

21 – 27  ส.ค 62 52,900 (เด็กไมเกิน2ขวบ/Infant 
50% ของราคาทัวร) 
ราคาเด็ก(2-11ป)มีเตียงคิด
ราคาเทาผูใหญ 

12,500 25  
04 – 10  ก.ย 62 52,900 12,500 25  
22 – 28  ต.ค. 62 53,900 12,500 25  
13 – 19  พ.ย 62 54,900 12,500 25  
05 – 11  ธ.ค. 62 54,900 12,500 25  

 
หมายเหตุ 
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวได
ครบถวนตามโปรแกรม 
 
เง่ือนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 20,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจํา
24,000บาท) 



 

 

กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกต๋ัวหรือวีซาออก
ใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทวัร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน  รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมต๋ัวกรุปเทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณี
หองพักในเมืองท่ีระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมือง
ใกลเคียงแทน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได 
7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได 50% 
กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกต๋ัว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน 
ดังน้ี  



 

 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทํา
ประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทํา
ประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครอง
และขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติม
สามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
9.โปรแกรมน้ีรวม Vat เรียบรอยแลว 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 50 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
และน้ําใจจากทาน  
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   



 

 

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  
มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว  ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวน
แผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจาก
การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15 วันทําการ 
** หากผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาท่ีแผนกวีซาของทัวร ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงขอกําหนด
เง่ือนไข 
รวมถึงเอกสารท่ีใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพ่ือใหทางสถานทูตติดหนาวีซา 
(หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) 
หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพ่ือนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถาย
มีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทค
เลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

 
 
 
 
 
 
3. เอกสารสวนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองย่ืนเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองย่ืนเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

เปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู

เดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมหีนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานท่ีอยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืนคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับ



 

 

ย่ืนวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ท่ีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืน

คํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่
ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ, วัน เดือน ป ที่เร่ิมทํางาน, และ
ชวงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมี
อํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
4.2 กรณีท่ีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนย่ืนคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ท่ีมีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงท่ีมาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาท ิรูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 



 

 

5.1 กรณีออกคาใชจายเอง Statement  รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือก
บัญชีท่ีมีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สม่ําเสมอ) และมียอดเงิน
คงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา โดย 
Statement ตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเทาน้ัน หากผูย่ืนคํารองวีซา 
ปร้ินเอกสารผาน Internet/Application ทานจําเปนตองนําเอกสารไปใหธนาคาร
ประทับตราอีกคร้ัง (ระบุสกุลเงิน Euro เทาน้ัน) 

 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจาก
ทางธนาคารเทาน้ัน โดยใหบุคคลท่ีเปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสาร
ขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญชี 
(Sponsor) และระบุช่ือผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ 
และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทางเทาน้ัน   (กรุณาย่ืนขอจากธนาคาร
ลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหตุ: ทานจําเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank 

Statement) 
 
กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุดภายใน 3 วัน กอนวันนัดหมาย
ย่ืนวีซา 
** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับย่ืนวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ือ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากย่ิงข้ึน 
 



 

 

 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคท่ีจะย่ืนคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามท่ีสถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดท้ังชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพ่ือนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ินําเรียน
สถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 

เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมีนโยบาย
รับแปลเอกสาร 
 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 



 

 

 
โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ท่ีอยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส 
.............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน 
.......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
7. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทท่ีทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   
แยกกันอยู 

10. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานท่ีเกิด 
..................... 
11. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด 
...................... 



 

 

12. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
...................... 
13. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ 
ประเทศ ................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทูตเพ่ือย่ืนคํารองขอวีซา)  
............................................................................................................ 
15. วีซา Schengen ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวี
ซา ...............................................) 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดต้ังแตวันที ่.............................................. ถึงวันที ่

.................................................. 
16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  

……………………………………… 
17.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

            ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/
ญาติ/บริษัท/องคกร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ 
............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ 
............................................................ 

   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เม่ือทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 



 

 

 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซา 
(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ   ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลท่ีทานกรอกตองตรง
กับเอกสารที่จะใชย่ืนสถานทูต เน่ืองจากขอมูลท้ังหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลท่ีไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เม่ือทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับย่ืนวีซาใหกับ

บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 
          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมีสวนเก่ียวของใดๆทั้งส้ิน 
ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 


