
 

 

รหัสทัวร B2B1903140 
ทัวรออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอรแลนด อิตาลี WONDERFUL 
ROMANCE 11 วัน 8 คืน (TG) 
ชมน้ําตกไรน โบสถฟรอมุนสเตอร กรงุเบิรน เมืองเจนีวา นาฬิกาดอกไม เมืองเซอรแมท เขา
ไคลนแมทเทอรฮอรน เมืองมองเทรอซ ชมปราสาทชิลยอง เมืองเวเวย ยอดเขาจุงเฟรา ลานส
ฟงซ ยอดเขาฮารเดอร คูลม เมืองลูเซิรน ชมสิงโตหินแกะสลัก ชมสะพานไมชาเปล ลองเรือ
ทะเลสาบลเูซิรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

THE BEST OF ZERMATT 

สวิตเซอร์แลนด์ 

9 วัน 6 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประต ู3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ําตกไรน – ซรูิค – เบริน  
00.35 น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบนิไทย เที่ยวบิน TG 970 

** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายน เปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 
01.05 น. และไปถึงซูริคเวลา 07.50 น. ** 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูรคิ (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 
5 ช๋ัวโมงในวันท่ี 29 มนีาคม 2563) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน้ําตกไรน 
(RhineFall) น้ําตกท่ีใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกดิจาก แมน้ําไรนทั้ง
สายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญท่ีสุดในยุโรป อิสระให
ทานไดช่ืนชมความงามของน้ําตกและถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทาง
เที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ นําทานถายรปูกับโบสถฟรอมุน
สเตอร (Fraumunster abbey) สรางข้ึนในป ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส 
ใชเปนสํานักแมชีที่มกีลุมหญิงสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบรินยังถกูจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตทีดี่ที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา 
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเกา อายุ 
200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรนกาสเซ ถนนที่มรีะดับสูงสุดของเมืองน้ี 
ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ีม ี“โชว” ใหดูทกุๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลา
แตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีใหญที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด ถกูสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถงึการ
ตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก BAREN AM BUNDESPLATZ HOTELหรือเทียบเทา  



 

 

วันท่ี 3 เบิรน – เจนีวา – โลซานน – เซอรแมท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองท่ีเปนศูนยกลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ต้ังองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, 
แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกบัน้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 
ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับนาฬิกาดอกไม สัญลักษณท่ีสําคัญของ
เมืองเจนีวา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาตมิากที่สุดเมืองหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยท่ีชาวโรมัน
มาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดดูนักทองเที่ยวจาก
ทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทย
เน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนท่ีประทับของสมเด็จยา จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะ
ที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรง
พระเยาว และถายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใช
แบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตวัเมอืงเปนยอดเขาแมททอรฮอรน 
(Matterhorn) ท่ีไดชือ่วาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระ
เดินเลนในเมือง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DERBY HOTEL หรือเทียบเทา  

*** ในกรณีที่หองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิยายไปพักท่ีเมือง
ขางเคียงแทน*** 

วันท่ี 4 เซอรแมท– เขาไคลนแมทเทอรฮอรน – แทซ – เซอรแมท  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมท

เทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดชือ่วาเปนยอดเขาที่มี



 

 

รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ช่ืนชมกบัทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณ
ไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส (กรณีไมสามารถขึ้นกระเชา
ได ทางบริษัทฯขอนําคณะข้ึนรถไฟกรอเนอแกรตเพื่อชมยอดเขาแมทเทอฮอรนเปน
การทดแทน)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงท่ีสุดในสวิส ถายรูปกบัรูปแกะสลักน้ําแข็งท่ีสวยงาม ไดเวลา

พอสมควร นําคณะเดินทางลงจากเขาใหเวลาทานเต็มอ่ิมกับเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DERBY HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 เซอรแมท – มองเทรอซ – เขาชมปราสาทชิลยอง – เวเวย – อินเทอรลาเกน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองแทซ เพ่ือนําทานเดินทางโดยรถ

โคชปรบัอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ
เจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ  
นําทานเขาชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป 
สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ 
SAVOY โดยมีจดุมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ี
จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 
เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวท่ีไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึง
เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัภัตตาคารบนยอดเขา อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เปนเมืองท่ีไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the Swiss 
Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แลวนําทานเดินทางตอสู
เมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake 
Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)       อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
และธรรมชาติแบบสวติเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ชีส ฟองดูว)  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด – อินเทอรลาเกน  



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรนิเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง

เปนท่ีต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถงึ สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) 
ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร  

กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในยุโรปท่ีระดับ

ความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาด
กับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป  นําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขากลับสูเมืองอินเทอรลาเกน อิสระใหทานไดเดินชมความนารกัและโรแมนตคิ
ของเมือง พรอมเลือกซื้อนาฬิกาสวิสฯจากรานคาชั้นนํา  
จากน้ันเดินทางสูยอดเขาฮารเดอร คูลม (Harder Kulm) เหนือสุดแหงอินเทอร
ลาเกน นําทานเดินทางโดยรถไฟรางไฟฟ�า (Funicular) ท่ีระดับความสูงเพียง 1,322 
เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ด่ืมดํากับทัศนียภาพ 3 ขุนเขา ของดินแดนยุงเฟรา ไดแก 
ยอดเขา ไอเกอร (ยอดเขาผูเฒา) เมิ้นซ (ยอดเขานักบวช) และ ยงุเฟรา (ยอดเขาสาว
งาม) ซึ่งทานสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาไดที่สะพานชมวิวบนยอดเขาและ
ยังเปนจุดชมวิวเมืองอินเทอรลาเกนที่ขนาบดวยทะเลสาบเบรียนและทูน  
( เขาฮารเดอร คูลม เปดใหบริการ วันที่ 11 เม.ย. ถึง 22 พ.ย. 2020 ทางเขาฮาร
เดอร คูลม ไดปดทําการ ทางบริษัทขอนําทานรับประทานอาหารไทยในเมืองอินเทอลา
เกนเปนการทดแทน) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ซูก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ



 

 

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถงึ 204 เมตร ทอด
ขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลู
เซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใต
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบ
สมัยใหม มถีนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) (การลองเรือขึ้นอยูกับ

สภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําในทะเลสาบอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไม
สามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 สวติฟรังตอทาน) ทะเลสาบส่ีพันธ
รัฐท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับท่ี4ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลาง
หุบเขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount 
Pilatus) ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิ่งข้ึนทะเลสาบลูเซิรน ไดช่ือวาสวยสุดใน
สวิตเซอรแลนดทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เปนอาคารบานเรือน 
เดินทางตอสูเมืองซกู (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยู
ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเกบ็ภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือเปนท่ีตากอากาศที่นิยมของเหลา
เศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียง
รายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก 
(Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 
เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกบัสีหลังคาสีนํ้าตาล
ของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมววิดานบนของหอ
นาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถ
เซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถศักดิ์สิทธิ์ท่ีสําคัญของเมือง ตัวโบสถ
สรางขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึงใน
สถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวา  ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถา
ไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธีภายใน
โบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกท่ีสุดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทํา



 

 

การต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรม
สมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวย
การวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและ
เครื่องประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชม
อาคาร งานศิลปะล้ําคาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยงัมี
นาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่ 
Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกที่มีรสชาติท่ีเปน
เอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบคุคลทีม่ีช่ือเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจาก
รานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟ
รานซิส โดยเมืองซกุน้ีมีการทําฟารมผลไม ทัง้สตอเบอรรี,่ บูลเบอรร่ี, ราสเบอรร่ี,ลูก
แพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรร่ี ท่ีมีปลูกมากกวา 40,000 ตน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเทา 

 
 

วันที่ 8 ซูก – สนามบินซูริค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที ่TG 971  
** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนไป จะออกเดินทางเวลา 13.30 
น. และไปถึงซูรคิเวลา 05.30 น.  

วันท่ี 9 กรุงเทพ 
06.10 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 
ทานละ 

วันที่ 12 – 20 
ก.พ. 63 63,900 63,900 63,900 45,900 9,900 

วันที่ 6 – 14 
เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 51,900 7,900 

วันที่ 12 – 20 
พ.ค. 63 67,900 67,900 67,900 49,900 7,900 

วันที่ 17 – 26 
มิ.ย. 63 67,900 67,900 67,900 49,900 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (21 สวิตฟรังก)  
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 สวิตฟรังก) 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ



 

 

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  



 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ หรือมากกวาน้ัน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูต 
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนื�อที�ในรปูถา่ย 70-80% ของพื�นที� พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์
รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 
 

 



 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตุําแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริ�มทํางาน,วันที�ลาพัก

รอ้น 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 
MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ั�วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 
ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ที�ปริ�นเองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวี
ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 
เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน
ยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชี�แจง
ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 
อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 
certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.
0403) พรอ้มหนังสอืชี�แจงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที�บัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทั�งหมดในทกุ ๆ หนา้ 
- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 



 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ที�ปร ิ�นจากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 
Statement ที�ออกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 
5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
 

- *** ในวนัยื�นวซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลี�ยน
ชื�อ-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยื�นวซีา่ *** 

 
                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์



 

 

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 
 
11. ที�อยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบันศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 



 

 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�..........................ถงึวันที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ ...................................................... 
  

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 
 
 
 
 


