
 

 

รหัสทัวร ITV1903196 

ทัวรสวิตเซอรแลนด GRAND SWISS  แกรนดสวิตเซอรแลนด 
7 วัน 4 คืน (TG) 
ตกไรน   กรุงเบิรน   เมืองเจนีวา   ทะเลสาบเจนีวา   The Jet d’Eau 

นาฬิกาดอกไม   Red Cross Building and Palais des Nations 
Aubonne Outlet 
 

 
สวติเซอรแลนด ดินแดนแหงขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล 

บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล 50% 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมายเหตุ 

03 – 09 มีนาคม 2563 45,888 (เด็กไมเกิน2ขวบ/
Infant 50% ของ

ราคาทัวร) 
ราคาเด็ก(2-11ป)มี
เตียงคิดราคาเทา

ผูใหญ 

12,500 31  
17 – 23 มีนาคม 2563 45,888 12,500 31  
05 – 11 พฤษภาคม 2563 45,888 12,500 31  
19 – 25 พฤษภาคม 2563 47,888 12,500 31  
02 – 08 มิถุนายน 2563  47,888 12,500 31  
16 – 22 มิถนุายน 2563 47,888 12,500 31  

**คาทัวรยังไมรวมคาวีซาและบริการ 4,000 บาท** 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG920 BKK-ZRH  00.35-06.55 
RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10 
 
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ  
21.00 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน  D เคานเตอร สายการ

บินไทย  (TG) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติด
แท็กกระเป�ากอนขึ้นเครื่อง  

 
วันที่สอง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ�เฮาเซนิ– นํา้ตก

ไรน –กรุงเบริน – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกา
ดอกไม – Red Cross Building and Palais des Nations 

 อาหารเที่ยง,เย็น 
00.35 น. นําทานเดินทางสู เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG920  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 35 นาที) **มีบริการ
อาหารบนเครื่อง** 

06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด นําทานผานขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 



 

 

ชั่วโมง (ชวงฤดูรอน) จากน้ัน นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู เมืองซาฟฟ�
เฮาเซิน(Schaffhausen) (ระยะทาง38ก.ม.ใชเวลา 45นาที) เมืองที่ตั้งอยูทาง
ตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยูในวงลอมของประเทศเยอรมนีทั้ง 
3 ทิศทาง โดยมีแมน้ําไรน (Rhein) ไหลผานเมือง ใหทานชมความงามของ นํ้าตก
ไรน เปนน้ําตกขนาดใหญที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยูบนแมน้ําไรนบริเวณพรมแดน
ระหวางรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอรแลนด น้ําตกแหงน้ีมีความ
กวาง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไมสามารถวายขึ้นนํ้าตกแหงน้ีได มี
เพียงปลาไหลเทาน้ันที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไตขึ้นน้ําตก น้ําตกแหงน้ีถือกําเนิด
ขึ้นในยุคน้ําแข็งครั้งสุดทายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปที่แลว ใหทานอิสระ
ถายภาพเก็บความประทับใจของน้ําตกไรน จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน
(Bern)(ระยะทาง153ก.ม.ใชเวลา 2ชม.30นาที) เมืองหลวงของประเทศตั้งอยูใจ
กลางประเทศสวิตเซอรแลนดสวิสเซอรแลนด มีแมน้ําอาเร (Aare) ลอมรอบตัว
เมือง เสมือนเปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศ
ใต และทิศตะวันออก สวนทิศตะวันตกชาวเมืองไดสรางกําแพงและสะพานขามที่
สามารถชักขึ้นลงได มีประชากรประมาณ 130,000 คน มียานเมืองเกาซึ่งเต็มไป
ดวยรานดอกไมและบตูิคเต็มไปดวยอาคารเกาอายุ 200-300 ป 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  เมนูอาหารจนี 
บาย จากนั้นแวะไปชม บอหมีสีนํ้าตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองน้ี ก็ตองแวะเขา

มาชม เจาหมีกอน ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงเบิรน ที่วาสัญลักษณของกรุงเบิรนก็
เพราะวา มีประวัติความเปนมาเกาแก ตั้งแตสมัยผูครองเบิรนในยุคน้ันไดออกลา
สัตว สัตวตัวแรกที่ลาได คือ หม ี เพราะวา สถานที่ตั้งอยูกอนเขาเมือง และบางวัน
ก็อาจจะมีผูดูแลหมี นําหมีออกมาใหชม ความนารักของหมีในชวง ฤดูรอน และ 
ฤดูหนาว จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา(Geneva) เมืองที่ไดชื่อวาเปน
ศูนยกลางทางการเงิน การทูต เปนเมืองที่มีองคกรระหวางประเทศตั้งอยูมากที่สุด
ในโลก จากน้ัน นําทานชมทะเลสาบเจนีวา(Geneva Lake) เปนจุดทองเที่ยว
สําคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดวยสวนสาธารณะและ  
สวนหยอมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาดวยนํ้าพุจรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ที่มีน้ําพุพุง
สูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดวยพื้นที่สีเขียวแลว ยังมี
พื้นที่เขตเมืองเกาที่มีตรอกซอกซอยที่มีความนาสนใจทางประวัติศาสตร รวมถึง



 

 

วิหารเซนตปแอร(St Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกวา 850 ป นาฬิกา
ดอกไม จุดถายรูปสําคัญตั้งอยูดานหน่ึงของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน 
มองขามไปจะเห็น  รานสินคาแบรนดเนมมากมาย ดอกไมจะถูกจัดเรียงใหมีสีสัน 
ตางกันไปตามฤดูกาล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูอาหารจีน 
 จาก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
    ที่พัก: NH Geneva Airport Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง)  

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองที่
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่สาม        ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเวย – 
เมืองมองเทรอซ – ทาซ 

 อาหารเชา,เย็น 
                                                                                                                                                                    

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3) 
นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู  Aubonne 
Outlet (ระยะทาง42ก.ม.ใชเวลา
เดินทางประมาณ1ชม.) เอาทเลต
ขนาดใหญในสวิตเซอรแลนด มีสินคา
แบรนด เนมมากมาย เชน  ADIDAS,DIESEL,MANGO,LACOSTE,LIVI’S, 
NIKE, GEOX,PUMA,GUESS และสินคาแบนดดังตางๆอีกมากมาย อิสระให
ทานไดชอปปم�งตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการ
รบกวนเวลาชอปปم�ง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 23 ก.ม.ใชเวลา 30 
นาที) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูติดกับทะเลสาบเจนีวาทางดานเหนือ มีวิวทิวทัศนที่
สวยงาม มีภูเขาโอบลอม พรอมทั้งทะเลสาบกวางใหญ ผูคนสวนใหญในเมืองจะ
พูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยูใกลกับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพ



 

 

บานเรือนของโลซานเต็มไปดวยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในชวงสมัย
ศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย มีระบบรถไฟฟ�าใตดิน
ใหบริการอยางทั่ วถึง เมืองน้ียังเปนแหลงผลิตไวนที่ดีที่สุดแหงหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนดดวย นอกจากน้ันยังเปนเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนคริ
นทราฯ(สมเด็จยา)และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงสําเร็จ
การศึกษาจากเมืองน้ีดวย ใหทานชมบรรยากาศของเมืองยานเมืองเกาสมัย
โบราณ ผานชม มหาวิหารแหงโลซานน หรือ วิหารนอเตรอดาม (Notre-
Dame) ตามชื่อเดิมเปนโบสถคาทอลิก เปนอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป
และถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปก จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมืองเวเวย 
(Vevey)(ระยะทาง 16 ก.ม.ใชเวลา 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกนารักตั้งอยู
ในรัฐโวของสวิตเซอรแลนด นักทองเที่ยวตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซให
เปนไขมุกแหงริเวียราสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี
อบอุนเกือบทุกฤดูกาล และเมืองน้ียังยังเปนที่ตั้งของ  สํานักงานใหญของบริษัท
ใหญดานอาหารของโลกอยาง เนสทเล Nestleดวย แวะถายรูปกับจุดไฮไลทของ
เมือง รูปปم�น“ชาลี แชปปลิ้น”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสราง
ชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและทานเลือกเวเวยเปนสถานที่พักกายใจใน
บั้นปลายของชีวิต ถายรูปสอมยักษ  The Fork ที่อยูกลางทะเลสาบหนา
พิพิ ธภัณ ฑ เนสท เล  สมควรแก เวลานํ าท าน เดินทางผาน  เมืองมองเท
รอซ(Montreux) (ระยะทาง9ก.ม.ใชเวลา20
นาที) เมืองเล็กๆแสนนารักที่ไดชื่อวาเปนไขมุก
แ ห ง  Swiss Riviera เป น เมื อ ง ส ว ย ริ ม
ทะเลสาบเลอมังคหรือทะเลสาบเจนีวา ที่มีฉาก
หลังเป นภู เขาชมรูปปم� น เฟรดดี  เมอรคิ วรี  
(Freddie Mercury) นั ก ร อ ง แ ห ง ว ง ค วี น 
(Queen) ตั้งอยูตรงจัตุรัสตลาด เจาของบทเพลง 
We are the Champion ซึ่ ง ถั ด ไ ป เ ป น 
Casino Barrière de Montreux โ ด ย ต ร ง
ขามกับคาสิ  โนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุด



 

 

ของมองเทรอซสรางมาต้ังแตปค.ศ. 1962 มีจํานวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใชเปนที่
พักอาศัยอีกดวย จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองทาซ(Taesch)(ระยะทาง141
ก.ม.ใชเวลา2ชม.) นําทานเขาสูที่พักโรงแรม 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่4) เมนูอาหาร
ทองถิ่น 
    ที่พัก: Hotel Elite หรือระดับใกลเคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 
 หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองที่
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันที่สี่      ทาซ – เซอรแมท – อนิเทอรลาเคิน – แองเกิลเบิรก                                          
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม (ม้ือที5่) 

นําทานเดินทางสูเซอรแมท ดวย Shuttle Train 
เดินทางถึง เซอรแมท Zermatt มีเวลาใหทานเดิน
เท่ียวชมหมูบานเซอรแมทที่นารักๆ และมีบรรยากาศ
สบายๆลอมดวยเขาสูงสวยงาม เปนเมืองที่ปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่
เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) 
ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอรแมทเปนเมืองที่มีประชากร
นอยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและรานอาหาร ซึ่ง
รายไดหลักของเมืองน้ีมาจากการทองเที่ยวในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ในวันที่
อากาศเอ้ืออํานวย จากเมืองดานลางน้ีถาสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถ
มองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่ง
ความสูงของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน สูงเดนเปนสงาทามกลางเทือกเขาแอลป� 
ดวยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงที่ เปนเอกลักษ



 

 

เฉพาะตัวของแมทเทอรฮอรน แบบสามเหลี่ยมคลายปรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา 
เรียกไดวาเปนยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเดนไปอีกเมื่อ
เอกลักษณเฉพาะตัวน้ีไดเปนโลโกของช็อคโกแลตดังทับเบอรโรน และผูผลิต
ภาพยนตรรายใหญพาราเมาทพิคเจอรสซึ่งมีความงดงามราวภาพวาดบวกกับ
ทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอน ซึ่งสะทอนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม
ตลอด ใหเวลาทานอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่6) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย     นําทานน่ัง Shuttle Train กลับสูเมืองทาซ แลวนํา

ทานเดินทางโดยรถโคชสูเมืองอินเทอรลาเคิน
(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเวลา2ชม.30
นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝนต้ังอยู
ระหวางทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอมรอบดวย
ภูเขามีทิวทัศนบริสุทธิ์และสวยงามมาก 

เย็น       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูอาหารทองถิ่น 
หลังอาหารเย็น นําทานเดินทางเขาที่พักเมืองแองเกิลเบิรก (ระยะทาง 86 
ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) 

    ที่พัก:  Terrace Hotel หรือระดับใกลเคยีง 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน
วันเดินทาง) 
หมายเหต:ุ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองที่
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา     แองเกลเบิรก - นั่งกระเชาสูยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิรน – เมืองกลาททบ
รูกจ         อาหาร เชา,เที่ยง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 

นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เปนเมืองเล็กๆตั้งอยูบนเขาสูง อยูในรัฐ
ออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดน
ของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนที่ตั้งของสถานีกระเชาโรแตรเพื่อเดินทางขึ้นสู 
ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมที่เรียกวา โรแตร 
เคเบิ้ลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทานสามารถดูวิวได 360 องศาในขณะที่เคลื่อนที่
ขึ้นไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป� ชมถํ้าแข็งที่
สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรอืเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS 
CLIFF WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการทองเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส 
สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา อิสระให
ทานถายรูปตามอัธยาศัย 



 

 

 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่9)  Asian Set Menu 

รานอาหารTITLIS Panorama restaurant เปนรานอาหารที่อยูทามกลาง
เทือกเขาพรอมกับวิวเทือกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บาย นําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาที่สถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) 
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวย
ทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที)  จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติ
ในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิสบริเวณ
ยานOld Town เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน 
Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

   สมควรแกเวลานํ้าทานเดินทางเขาสูที่พักแรม 
 
 
 
 
 



 

 

  จากน้ัน นาํทานเดินทางเขาที่พัก เมืองซูริค (ระยะทาง52ก.ม.ใชเวลา1ชั่วโมง) 
   ที่พัก: Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอน
วันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองที่
พักติดงานแฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
วันที่หก         เมืองกลาททบรูกจ – สนามบนิซูริค                                                             
 อาหาร เชา 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่10)     
08.00น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
13.30น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971  
 
วันที่เจ็ด         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
05.30น.   เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

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



 

 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจํา
29,000บาท) 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกตั๋วหรือวีซาออก
ใกลวันเดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 
3หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอาย ุ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมดัจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณี
หองพักในเมืองที่ระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมือง
ใกลเคียงแทน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  



 

 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น
เครื่องได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี
การเรียกเกบ็ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล
ได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคดิ พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอาย ุ15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 
2,000,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 
100,000 บาท ผูเอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทํา
ประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว 
ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครอง
เพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบนิ และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  



 

 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม  
6. น้ําด่ืมบนรถ มบีรกิารจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวซีาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 20ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  



 

 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  
มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว  ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถ
แจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจาก



 

 

การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15 วันทําการ 

** หากผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดตอเจาหนาที่แผนกวีซาของทัวร 
** 

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดเง่ือนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใชสําหรับย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา 
(หากมีอายุไมเพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) 
หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาจัดสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไป
แสดงตอสถานทูต 
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ 
รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเครื่องประดับ,หามใส
คอนแทคเลนส และตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. เอกสารสวนตัว 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอม

แปลเปนภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม พรอมแปล

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

เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา
เพียงผูเดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมได
เดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอม
กับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/
อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับ
ยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอน
ยื่นคํารองขอวีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท
ที่ทานทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางาน, 
และชวงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุชื่อประเทศ ใหใช European แทน) 
และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผู
มีอํานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรียน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน 
สถานทูตไมรับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสาร
มีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐาน
การเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและ
บุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), 
ธุรกิจขายสินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการ
ทํางาน แหลงที่มาของรายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, 
สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน (จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
 
 



 

 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง Statement  รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือก
บัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงิน
คงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 
ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม เดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา โดย 
Statement ตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเทาน้ัน หากผูยื่นคํารองวีซา 
ปริ้น เอกสารผาน Internet/Application ทานจําเปนตองนําเอกสารไปใหธนาคาร
ประทับตราอีกครั้ง (ระบุสกุลเงิน Euro เทานั้น) 

 
 
5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ
ระหวางตนกับผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจาก
ทางธนาคารเทาน้ัน โดยใหบุคคลที่เปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสาร
ขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุชื่อผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญชี 
(Sponsor) และระบุชื่อผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ 
และสะกดชื่อ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทางเทานั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคาร
ลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหต:ุ ทานจําเปนตองขอรายการเดินบญัชียอนหลัง ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank 

Statement) 
 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหแสดงเปนยอดลาสุดภายใน 3 วัน กอนวันนัด
หมายย่ืนวีซา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 
 
 



 

 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรง
กับขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่อ
อนุมัติคํารองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หาก
สถานทูตตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูก
ปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร 
พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระ
ไปแลวทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือ
ในการเชิญทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสง
เจาหนาท่ีเพ่ือไปอํานวยความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และ
หากสถานทูตมีความประสงคขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทาน
จัดสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพื่อนําสงสถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียน
สถานทูตเพ่ือพิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปน
สถิติในนามของบริษัทฯ 

 



 

 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใชประกอบการย่ืนคํารองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน !! 

พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจาํเปนตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) 
เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ และทางบริษัทไมมี

นโยบายรับแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 

 

โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวซีาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย        หญิง 
5. ที่อยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .................................... 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน ................................................ 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  
...................................................................... 
7. ชื่อสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย 
โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน 
........................................................................................................................................... 
 



 

 

รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...................................  
อีเมล .......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ    ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย  ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา    
  ⃣   แยกกันอยู 

10. ชื่อ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานทีเ่กิด ..................... 
11. ชื่อ-สกุลของบดิา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด.................  
สถานที่เกิด ...................... 
12. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................   
สถานที่เกิด ...................... 
13. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ ..................  
ออกให ณ ประเทศ ................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ที่ทานใชแสดงกับสถานทตูเพ่ือยื่นคํารองขอวีซา)  

............................................................................................................ 
15. วีซา Schengen ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวี
ซา ...............................................) 

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

16. เคยถกูพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)   

……………………………………… 
17.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
     ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
 
 



 

 

18. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
          ตวัผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให  

(บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคกร) 
เช็คเดินทาง  กรุณาระบุชื่อ 

............................................................. 
   บัตรเครดติ     ความสัมพันธ  

............................................................ 
   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจาก
ทางสถานทูต กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวน
สิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา 

(เอกสารแนบทายโปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา 
อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไมรับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลที่ทานกรอกตองตรง
กับเอกสารที่จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสง
สถานทูตผานระบบออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอ
ผลการพจิารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูล
การทํางานของทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ชื่อบริษัท, ตําแหนงงาน, 
ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื่นวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับ

บริษัทฯ อยางชาไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวนันัดหมายยื่นวีซา 



 

 

          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพ่ือใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่
ผานมา 
 
 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที่คอยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 


