
 

 

รหัสทัวร B2B1903139 
ทัวรสวิตเซอรแลนด UP IN THE ALPS  GRAND TOUR OF 
SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน (TG) 
ชมน้ําตกไรน ชมมหาวหิารเซนทกัลเลน เมืองวาดุซ เมืองอันเดอรแมท ปราสาทสตอกคาลป� 
เมืองเซอรแมท เขาไคลนแมทเทอรฮอรน เมอืงเวเวย เมืองมองเทรอซ ปราสาทชิลยอง เมอืงโล
ซานน เมืองเจนีวา เมืองกรินเดอวาลด ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟงซ เมืองลูเซิรน ชมสิงโตหนิ
แกะสลัก ชมสะพานไมชาเปล ชมหอนาฬิกาเมืองซุก เขาชมโบสถเซนทออสวอรล โบสถฟรอมุน
สเตอร จัตุรัสปาราเดพลาทซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ําตกไรน – เซนทกัลเลน - วาดุซ –  
เซ็นต มอริทซ  

00.35 น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบนิไทย เที่ยวบิน TG970  
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซริูค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชัว๋โมง) หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆท่ีต้ังอยูทาง
เหนือของสวิตเซอรแลนดติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปตยกรรมของบานเรือนใน
เมืองน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบเรเนอซองซและศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกบัภาพวาด
ตามผนังของอาคารตางๆท่ีบอกเรื่องราวของชาวเมืองอยางสวยงาม นอกจากน้ันแลว
เมืองน้ียังมีช่ือเสียงจากการที่เปนที่ต้ังของน้ําตกไรน (Rhine Fall) ซึ่งเปนน้ําตกที่
ใหญท่ีสุดในยุโรป  นําทานชมน้ําตกไรน (RhineFall) น้ําตกที่ใหญสวยงามและต่ืนตา
ต่ืนใจซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนท้ังสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําตกขนาด
ใหญท่ีสุดในยุโรปและไดชื่อวาเปนน้ําตกท่ีสวยงามที่สุดในยุโรปกลางดวย อิสระใหทาน
ไดชื่นชมความงามของน้ําตกและถายรูปตามอัธยาศัย   นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัล
เลน (St.Gallen) เมืองที่ต้ังอยูในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
สวิตเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบญุที่มาเผยแพรศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 
7 ซึ่งเมืองน้ีนั้นเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยคุสมัยยุโรปกลางกอนจะ
เปลี่ยนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถกัรอยแทนในยุคหลัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําทานเขาชมมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักด์ิสิทธ์ิ ภายนอก
น้ันโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) และ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชมหอสมุดโบราณ 
(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek) โดยหองสมุดนี้นับวาเปนหองสมุดท่ีเกาแก 
อาจจะเรียกไดวารวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey Library is one of 
the richest and oldest in the world)  ภายหองโถงของหองสมุดตกแตงดวย
งานไมแกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียน
โดยศิลปนทีม่ีชื่อเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดม
หลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 



 

 

เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถ
เขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทางบริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF) นําทานออก
เดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน 
(Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพ้ืนท่ีเพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน 
ประชากรท้ังประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ต้ังอยูในทวีปยโุรปกลางเต็มไปดวย
ภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกบั
สวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ 
(Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนที่ต้ังของรัฐสภาแหงชาติ เมืองตัง้อยูริม
แมน้ําไรน ทีม่ปีระชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละถายรูปคูกับปราสาท
วาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง โดย
ปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและตอเติม
ในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษท่ี 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะ
ท่ัวไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเครื่องประดับช่ือดัง 
แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามียี่หอช้ันนําครบมากท่ีสุดแหงหน่ึงเลย
ทีเดียว อาทิ เชน Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, 
IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron 
Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, 
Swatch ฯลฯ และพลาดไมไดกบัการประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport 
Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ีไดรับการแตงต้ัง
อยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนทีร่ะลึกวาทานไดเดินทางมาถึงประเทศลิก
เตนสไตนแหงน้ีแลว  นําทานเดินทางสูเมืองเซ็นต มอริทซ (St. Moritz) ต้ังอยูในหุบ
เขาแองกาดีน Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนยกลางกีฬาสกี
ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก เปนเมืองที่บรรดาเศรษฐีนิยมมาพักผอนเลนสกีในชวงฤดูหนาว 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LAUDINELLA (SUPERIOR) หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 เซ็นต มอริทซ – อันเดอรแมท – รถไฟ Regional Train – บริก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองอันเดอรแมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของ

สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนจุดที่นักทองเท่ียวนิยมขึ้นรถไฟสายโรแมนติก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 



 

 

บาย นําทานน่ังรถไฟ Regional Train วิ่งผานภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป� 
ผานชมวิวสองขางที่งดงามตระการตาของประเทศสวิตเซอรแลนด สูเมืองบริก (BRIG) 
เมืองเล็กๆที่ยิ่งใหญ เปนชุมทางของการแวะพักกอนจะเดินทางสูเมืองอ่ืนๆของ
สวิตเซอรแลนด ทั้งยังเปนท่ีต้ังของปราสาทสตอกคาลป� (Stockalper Palace) 
สรางข้ีนในคริสตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบบารอค เพื่อแสดงออกถึงความมัง่ค่ังของเจา
เมืองในยุคน้ัน คาสปาร สตอกคาลเปอร (Kaspar Stockalper) ถือเปนปราสาท
สวนตัวขนาดใหญท่ีสุดในยุคสมัยน้ัน อิสระใหทานไดเดินชมเมืองและถายรูปกับ
ปราสาทไดตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก ALEX HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 บริก – แทซ – เซอรแมท – ไคลนแมทเทอรฮอรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 

(Zermatt) เมืองท่ีไมอนุญาตใหรถยนตวิ่งและเปนเมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอด
มลพิษที่ดีของโลก เซอรแมท (Zermatt) เมอืงแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรบัความ
นิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใช
น้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแม
ททอรฮอรน (Matterhorn) ท่ีไดช่ือวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมท

เทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดชือ่วาเปนยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ช่ืนชมกบัทิวทัศนที่สวยงาม ณ จดุสูงที่สุดบริเวณ
ไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงท่ีสุดในสวิส ถายรูปกบัรูปแกะสลัก
น้ําแข็งที่สวยงาม ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอรแมท เชิญ
ทานอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย (กรณีไม
สามารถข้ึนกระเชาได ทางบริษัทฯขอนําคณะข้ึนรถไฟกรอเนอแกรตเพ่ือชมยอดเขาแม
ทเทอฮอรนเปนการทดแทน) 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DERBY หรือเทียบเทา 

*** ในกรณีท่ีหองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ินําพาทานไปเดิน
เลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักท่ีเมืองขางเคียงแทน*** 
 



 

 

วันท่ี 5 เซอรแมท – แทซ – เวเวย – มองเทรอซ – เขาชมปราสาทชิลยอง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�ง

ดานเหนือของทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองท่ีไดช่ือวาเปน “ไขมกุแหงรเิวียราสวิส” 
(Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุก
ฤดูกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันเดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบ

เจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน รมิทะเลสาบ 
นําทานเขาชมปราสาทชิลยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป 
สรางข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ 
SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ี
จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 
เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึง
เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก EUROTEL MONTREUX หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 มองเทรอซ – โลซานน – ศาลาไทย - เจนีวา – อินเทอรลาเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาตมิากที่สุดเมืองหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษท่ี 4 ในสมัยที่ชาวโรมัน
มาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจาก
ท่ัวโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียงัเปนเมืองท่ีมีความสําคัญสําหรับชาวไทย
เน่ืองจากเปนเมืองท่ีเคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะ
ท่ีมีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรง
พระเยาว และถายรูปกบั ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุม



 

 

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, 
แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกบัน้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 
ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับนาฬิกาดอกไม สัญลักษณท่ีสําคัญของ
เมืองเจนีวา แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองท่ี
ต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) 
อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร
โอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ชีส ฟองดูว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรนิเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง

เปนท่ีต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) 
ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดับ

ความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาด
กับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในยุโรป ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน 
(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส 
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสญัลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ี



 

 

มีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 ลูเซิรน - ซกู – ซริูค - จัตุรัสปาราเดพลาทซ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองซูก (ZUG) เมืองแหงศูนยกลางการคมนาคมของประเทศ โดยตวั

เมืองตั้งอยูบนท่ีราบเชิงเขาริมทะเลสาป ท่ีมีแมน้ํา Lorze ไหลผานทําใหเมืองน้ีไดรับ
การกลาวขานวามีทัศนียภาพท่ีงามด่ังเทพนิยาย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก 
(Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสงูของหอถึง 52 
เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกบัสีหลังคาสีน้ําตาล
ของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมววิดานบนของหอ
นาฬิกา ท่ีทานจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถ
เซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถศักดิ์สิทธิ์ท่ีสําคัญของเมือง ตัวโบสถ
สรางข้ึนตั้งแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหนึ่งใน
สถาปตยกรรมท่ีสําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวา  ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถา
ไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธีภายใน
โบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทํา
การต้ังแตสมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มรีูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการ
วาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและ
เครื่องประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชม
อาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว 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 เคกที่มรีสชาติที่เปน
เอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายตางเคยล้ิมลองเคกจาก
รานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟ
รานซิส โดยเมืองซกุน้ีมีการทําฟารมผลไม ท้ังสตอเบอรรี,่ บูลเบอรรี่, ราสเบอรรี่,ลูก



 

 

แพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรรี่ ท่ีมีปลูกมากกวา 40,000 ตน 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จากน้ันนําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญท่ีสุดในประเทศ  นําทาน

ถายรูปกับโบสถฟรอมนุสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 
โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีทีม่ีกลุมหญงิสาวชนช้ันสงูจากทางตอนใต
ของเยอรมันอาศัยอยู นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัส
เกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและ
ยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญท่ีสุดในประเทศ 
อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรปูและเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเทา 
วันท่ี 9 ซูริค – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ 

มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ี TG971  
วันท่ี 10 กรุงเทพฯ 
06.10 น. 
 

คณะเดินทางกลับถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบรกิาร :   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันท่ี 07 - 16 พ.ย. 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 



 

 

 

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 

 

62 
วันท่ี 14 - 23 พ.ย. 

62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วันท่ี 21 - 30 พ.ย.
62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 

วันที่ 02 - 11 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 
วันที่ 07 - 16 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 
วันที่ 09 - 18 ธ.ค.62 75,900 75,900 75,900 75,900 53,900 11,900 
วันที่ 27 ธ.ค.62 – 5 

ม.ค. 63 85,900 85,900 85,900 85,900 57,900 15,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 



 

 

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 
2 ช้ิน,  คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนดผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยืน่วีซาในวัน
ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (26 สวิตฟรังก) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (30 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 บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  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 

 
 
 


