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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที ่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูรคิ – น้ําตกไรน – ซรูิค – เบิรน  
00.35น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายน เปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 01.05 น. และไปถึงซูรคิเวลา 07.50 น. ** 

06.55น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) หลังผานพธิีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน 
(Schaffhausen) ชมน้ําตกไรน (RhineFall) น้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงาม
และต่ืนตาตื่นใจ เกิดจาก แมน้ําไรนทัง้สายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปน
น้ําาตกขนาดใหญที่สุดในยโุรป อิสระใหทานไดช่ืนชมความงามของน้ําตกและ
ถายรูปตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางเทีย่วเมืองซรูิค (Zurich) เมืองที่ใหญ
ที่สุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 

 เส้นทางการเดนิทาง 
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abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มี
กลุมหญงิสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจดัอันดับอยูใน 1 ใน 10 
ของเมืองทีม่คุีณภาพชีวิตทีดี่ที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสี
น้ําตาล(Bear Park) สตัวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ 
ยานเมืองเกา ปจจบัุนเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค จงึเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มี
ระดับสูงสดุของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของ
เกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ทีม่ี “โชว” ใหดู
ทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster 
สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถงึการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั BAREN AM BUNDESPLATZ HOTELหรือเทียบเทา 

  
วันที่ 3 เบิรน – เจนีวา – โลซานน – เซอรแมท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุม

นานาชาต ิเมืองทีต้ั่งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาด
สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับน้ําพุเจทโด ทีฉี่ดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศ
ถึง 390 ฟตุ (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับนาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่
สําคัญของเมืองเจนีวา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งตัง้อยูตอนเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองทีม่ีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สดุเมอืงหน่ึง



 

 

ของสวติเซอรแลนด มีประวัตศิาสตรอันยาวนานมาตัง้แตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่
ชาวโรมันมาตัง้หลกัแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพษิ จึงดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทัว่โลกใหมาพกัผอนตากอากาศที่น่ี เมอืงน้ียงัเปนเมืองทีม่ี
ความสําคญัสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนทีป่ระทับของสมเด็จยา 
จากน้ันนําทานชม สวนสาธารณะที่มีรปูปم�นลงิ 3 ตวั ปดหู ปดปาก ปดตา อัน
เปนสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่
รัฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน นําทานเดินทางสูสถานี
รถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเมอืงเซอรแมท (Zermatt) เมอืงแหง
สกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมอืงที่ปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอร่ีเทานั้น และ
ยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดช่ือวา
เปนยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระเดินเลนในเมอืง 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั DERBY HOTEL หรือเทียบเทา  

*** ในกรณีที่หองพกัในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิย์ายไปพกัที่
เมืองขางเคียงแทน*** 
 

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

เทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สงูถงึ 4,478 เมตร และไดช่ือวาเปนยอด
เขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุของเทอืกเขาแอลป� ช่ืนชมกับทวิทศันที่สวยงาม ณ จุดสูง
ที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํา้น้ําแขง็ที่อยูสงูที่สดุในสวิส (กรณีไม
สามารถขึ้นกระเชาได ทางบริษทัฯขอนําคณะขึ้นรถไฟกรอเนอแกรตเพ่ือชม
ยอดเขาแมทเทอฮอรนเปนการทดแทน)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย เขาชมถํา้น้ําแข็งที่อยูสงูที่สุดในสวิส ถายรูปกบัรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม ได



 

 

เวลาพอสมควร นําคณะเดินทางลงจากเขาใหเวลาทานเต็มอ่ิมกับเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั DERBY HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 เซอรแมท – มองเทรอซ – เขาชมปราสาทชิลยอง – เวเวย – อินเทอรลาเกน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองแทซ เพือ่นําทานเดินทางโดย

รถโคชปรับอากาศสูเมืองมองเทรอซ (Montreux)  เมืองตากอากาศทีต้ั่งอยูริม
ทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทวิทศัน บานเรือน 
ริมทะเลสาบ  นําทานเขาชมปราสาทชลิยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณ
อายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ต้ังแตยคุโรมันเรือง
อํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมีจดุมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนัก
เดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสู
ตะวันออกของสวติเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขาม
เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวิส
มานานนับรอยป  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัภัตตาคารบนยอดเขา อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดช่ือวาเปน “ไขมกุแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the 
Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทกุฤดูกาล แลวนําทาน
เดินทางตอสูเมอืงอนิเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองทีต้ั่งอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)       อิสระ
ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ชีส ฟองดูว)  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด – อินเทอรลาเกน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม

และยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.
2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจงุเฟรา เปนพื้นทีม่รดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขา
จุงเฟราที่มคีวามสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวาง
เสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งทีม่ขีนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟ
จุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of 
Europe) เขาชมถํ้าน้ําแขง็ (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธาร
น้ําแขง็ลึกถงึ 30 เมตร  

กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมววิที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สงูที่สดุในยุโรปที่

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลทีถ่งึชายแดนสวิส 
สัมผัสกบัภาพของธารน้ําแขง็ Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� 
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานได
สนุกสนานกับการถายรูป เลนหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียทีส่งูที่สดุในยุโรป  
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขากลับสูเมอืงอินเทอรลาเกน อิสระใหทานไดเดินชม
ความนารักและโรแมนติคของเมอืง พรอมเลือกซื้อนาฬิกาสวิสฯจากรานคาช้ันนํา  
จากน้ันเดินทางสูยอดเขาฮารเดอร คลูม (Harder Kulm) เหนือสุดแหงอินเทอร
ลาเกน นําทานเดินทางโดยรถไฟรางไฟฟ�า (Funicular) ทีร่ะดับความสูงเพียง 
1,322 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ด่ืมดํากับทศันียภาพ 3 ขุนเขา ของดินแดนยงุเฟ
รา ไดแก ยอดเขา ไอเกอร (ยอดเขาผูเฒา) เมิน้ซ (ยอดเขานักบวช) และ ยงุเฟรา 
(ยอดเขาสาวงาม) ซึง่ทานสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนรามาไดที่สะพานชมววิ
บนยอดเขาและยังเปนจดุชมวิวเมืองอินเทอรลาเกนทีข่นาบดวยทะเลสาบเบรียน
และทูน  



 

 

( เขาฮารเดอร คูลม เปดใหบริการ วันที ่11 เม.ย. ถงึ 22 พ.ย. 2020 ทางเขาฮาร
เดอร คูลม ไดปดทําการ ทางบริษัทขอนําทานรับประทานอาหารไทยในเมืองอิน
เทอลาเกนเปนการทดแทน) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 อินเทอรลาเกน – ลูเซริน – ลองเรือทะเลสาบลูเซริน – ซกู  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองลูเซริน (Lucerne) เมอืงทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ทีถู่กหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสงิโต
หินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติั
ในฝร่ังเศสเมือ่ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่เปน
เหมือนสัญลกัษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่ีหลงัคาที่เกาแกที่สดุในยโุรป 
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตรของ
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมัยใหม มถีนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
บาย นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) (การลองเรือขึ้นอยู

กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําในทะเลสาบอาจกลายเปนน้ําแขง็ 
จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษทัขอคืนเงินจํานวน 10 สวติฟรังตอทาน) 
ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มขีนาดใหญเปนอันดับที4่ของประเทศมคีวามงดงามของ
ทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอด
เขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทาํใหวิวทิวทศันดูงดงามยิง่ขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ได
ช่ือวาสวยสุดในสวติเซอรแลนดทศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เปน
อาคารบานเรือน เดินทางตอสูเมืองซกู (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม
ราวกับเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทศันียภาพแลว เมอืงน้ียงัมีอัตราการเก็บภาษีทีค่อนขางต่ําจงึถอืเปนที่



 

 

ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทาน
อาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นํา
ทานชมเมอืงชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหง
หน่ึงของเมือง ดวยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน ของหลงัคาซึง่
เปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสหีลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิง่ มี
เวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจดุชมววิดานบนของหอนาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นววิ
ที่สวยงามโดยรอบของเมอืงซกุ นําทานเขาชมโบสถเซนทออสวอรล (St 
Oswald's church) โบสถศกัด์ิสิทธิท์ี่สําคัญของเมือง ตัวโบสถสรางขึ้นต้ังแต 
ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถงึ 6 ป ถือเปนหน่ึงในสถาปตยกรรมที่สาํคญั
ที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวติเซอรแลนด นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมี
ความเช่ืออีกวา  ถาใครมีเร่ืองทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถาไดมาขอพรกับโบสถ
แหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดขีึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธภีายในโบสถ อาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองทีเ่กาแกที่สดุในยุโรป (The Oldest 
house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทาํการต้ังแต
สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัย
จักรวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มรูีปปم�นและจติรกรรมฝาผนัง ดวยการ
วาดลายหินออนดวยมอื ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและ
เคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชม
อาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดบัหายากแลว ในสวนของ Lohri Store 
ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดบัโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควร
พลาดเคกเชอรร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน Speck 
เคกที่มรีสชาติที่เปนเอกลกัษณและมขีายมากวารอยป มีบุคคลทีม่ีช่ือเสียงมากมาย
ตางเคยลิม้ลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill 
หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกน้ีมกีารทําฟารมผลไม ทั้งสตอ
เบอรร่ี, บูลเบอรร่ี, ราสเบอรร่ี,ลูกแพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรร่ี ทีม่ีปลกูมากกวา 
40,000 ตน  



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 ซูก – สนามบินซูรคิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูสนามบินซริูค เพื่อทาํคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�ง

สินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
13.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971  

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนไป จะออกเดินทาง
เวลา 13.30 น. และไปถงึซรูิคเวลา 05.30 น.  
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
06.10น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสด์ิภาพ  
 
 
 



 

 

 
 
 

ราคาแนะนําเพียง 
THE BEST OF ZERMATT 

9 วัน 6 คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป            

(เสริมเตียง)
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิมทาน

ละ 

วนัที่ 12 – 20ก.พ. 
63 

63,900 63,900 63,900 41,465 9,900 

วันที่ 6 – 14 เม.ย. 
63 

79,900 79,900 79,900 47,595 7,900 

  วันที่ 12 – 20 พ.ค.
63 

67,900 67,900 67,900 45,165 7,900 

วนัที่ 17 – 26มิ.ย.
63 67,900 67,900 67,900 45,165 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี



 

 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  



 

 

 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น (21 สวติฟรังก)  
7.  คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 สวติฟรังก) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
 
 
 
 



 

 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก



 

 

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวติเซอรแลนด) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวาน้ัน ขึ้นอยูกับดลุย
พินิจของสถานทตู 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา VFS Global (จามจุรสีแควร) 
ในระหวางย่ืนวซีาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของทาง
บรษัิทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาตดิวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรปูถาย 70-80% ของพ้ืนที่ พ้ืนหลงัสขีาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผมใหเห็นหู เห็นคิว้ หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดบั หามใส
คอนแทคเลนส รปูไมเลอะหมกึและไมมีรองรอยชํารุด *** 
 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

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

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทาํงานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเร่ิมทํางาน,

วันที่ลาพักรอน 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 
 



 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บญัชีออมทรพัย

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลงั 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมี
ตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทตูจะไมรับ Bank Statement ที่ปร้ินเองจาก 
Internet (รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอย
ขอ Statement เพือ่ใหอัพเดทไมเกิน 15 วนันับจากวันย่ืนวีซา) 

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

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษทัออกคาใชจายให ใช Bank 
Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลงั 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
พรอมกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวนัยื่นวีซา (ของผูที่ออก
คาใชจาย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาํเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือ
ช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรอื Bank 
Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมีตราประทับ , บญัชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 
 
- *** ในวันย่ืนวซีากรณุาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สตูิบตัร ใบ

เปลี่ยนช่ือ-สกลุ เปนตน พรอมสมุดบัญชีอพัเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนวซีา *** 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                              
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง

ขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอเน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)            แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

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

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

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
 
 



 

 

13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวนัที.่........................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 
 

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 
 


