
 

 

รหสัทวัร  ITV2000334 
ทัวรสวติเซอรแลนด ดนิแดนแหงขุนเขาและทะเลสาบทีช่วนหลงใหล 7 วนั 4 คืน (TG) 
เมืองชาฟฟ�เฮาเซิน– น้ําตกไรน –กรุงเบิรน 
เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา 
The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม 
Red Cross Building and Palais des Nations    
ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet 
เมืองโลซาน – เมอืงเวเวย – เมืองมองเทรอซ – ทาซ   
เซอรแมท – อินเทอรลาเคิน – แองเกิลเบิรก  
น่ังกระเชาสูยอดเขาทติลิส – เมอืงลูเซิรน – เมืองกลาททบรูกจ 
เมืองกลาททบรูกจ 

 
สวิตเซอรแลนด ดินแดนแหงขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิี่สวยงดงามชวนหลงใหล 

บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล 50% 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเดก็ 0-2 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) พักเดี่ยวเพิม่ ที่น่ัง หมายเหต ุ

03 – 09 มีนาคม 2563 45,888 

(เดก็ไมเกนิ2ขวบ/Infant 50% 
ของราคาทัวร) 

ราคาเดก็(2-11ป)มเีตียงคิดราคา
เทาผูใหญ 

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 
 
 
วันทีห่นึง่ กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ    
21.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสวุรรณภูมิ ขาออกช้ัน 4 โซน  D เคานเตอร สายการบนิไทย  

(TG) เจาหนาที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารติดแทก็กระเป�ากอนขึ้น
เคร่ือง  

 
วันทีส่อง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ�เฮาเซนิ– นํ้าตกไรน –กรงุ

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

00.35 น. นําทานเดินทางสู เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG920  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง 35 นาท)ี **มีบริการอาหารบนเคร่ือง** 

06.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและพธิีการทางศลุกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง (ชวงฤดูรอน) จากน้ัน 
นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู เมืองซาฟฟ�เฮาเซิน(Schaffhausen) (ระยะทาง38
ก.ม.ใชเวลา 45นาที) เมืองที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งต้ังอยูในวง
ลอมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแมน้ําไรน (Rhein) ไหลผานเมือง ใหทานชม
ความงามของ น้ําตกไรน เปนน้ําตกขนาดใหญที่สุดของทวีปยุโรป ต้ังอยูบนแมน้ําไรนบริเวณ



 

 

พรมแดนระหวางรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอรแลนด น้ําตกแหงน้ีมีความกวาง 
150 เมตรและสงู 23 เมตร ปลาทั่วไปไมสามารถวายขึน้น้ําตกแหงน้ีได มีเพียงปลาไหลเทาน้ัน
ที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไตขึ้นน้ําตก น้ําตกแหงน้ีถือกําเนิดขึ้นในยุคน้ําแข็งคร้ังสุดทายเมื่อ
ราว 14,000 ถึง 17,000 ปที่แลว ใหทานอิสระถายภาพเก็บความประทับใจของน้ําตกไรน 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู กรุงเบิรน(Bern)(ระยะทาง153ก.ม.ใชเวลา 2ชม.30นาที) เมือง
หลวงของประเทศต้ังอยูใจกลางประเทศสวิตเซอรแลนดสวิสเซอรแลนด มีแมน้ําอาเร (Aare) 
ลอมรอบตัวเมือง เสมือนเปนป�อมปราการทางธรรมชาติไว 3 ดาน คือ ทางดานทิศเหนือ ทิศ
ใต และทิศตะวนัออก สวนทิศตะวนัตกชาวเมอืงไดสรางกําแพงและสะพานขามที่สามารถชักขึ้น
ลงได มีประชากรประมาณ 130,000 คน มียานเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค
เต็มไปดวยอาคารเกาอาย ุ200-300 ป 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  เมนูอาหารจีน 
บาย จากน้ันแวะไปชม บอหมีสีน้ําตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองน้ี ก็ตองแวะเขามาชม เจาหมี

กอน ซึ่งเปนสัญลักษณของกรุงเบิรน ที่วาสัญลักษณของกรุงเบิรนก็เพราะวา มีประวัติความ
เปนมาเกาแก ต้ังแตสมัยผูครองเบิรนในยุคน้ันไดออกลาสัตว สัตวตัวแรกที่ลาได  คือ 
หมี  เพราะวา สถานที่ต้ังอยูกอนเขาเมือง และบางวันก็อาจจะมีผูดูแลหมี นําหมีออกมาใหชม 
ความนารักของหมีในชวง ฤดูรอน และ ฤดูหนาว จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา
(Geneva) เมืองที่ไดช่ือวาเปนศูนยกลางทางการเงิน การทูต เปนเมืองที่มีองคกรระหวาง
ประเทศต้ังอยูมากที่สุดในโลก จากน้ัน นําทานชมทะเลสาบเจนีวา(Geneva Lake) เปนจุด
ทองเที่ยวสําคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดวยสวนสาธารณะและ  สวนหยอม
ที่สวยงาม ดึงดูดสายตาดวยน้ําพุจรวดเจท็โด(Jet d-Eau) ที่มีน้ําพุพุงสงูถึง 400 ฟุตเหนือ
ทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดวยพื้นที่สีเขียวแลว ยังมีพืน้ที่เขตเมืองเกาที่มีตรอกซอกซอยที่
มีความนาสนใจทางประวัติศาสตร รวมถึงวิหารเซนตปแอร(St Peter's Cathedral) ซึ่งมี
อายุมากกวา 850 ป นาฬิกาดอกไม จุดถายรูปสําคัญต้ังอยูดานหน่ึงของสวน Jardin 
Anglais ที่ติดกับถนน มองขามไปจะเห็น  รานสินคาแบรนดเนมมากมาย ดอกไมจะถูก
จัดเรียงใหมีสีสัน ตางกันไปตามฤดูกาล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูอาหารจีน 
 จาก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
    ที่พัก: NH Geneva Airport Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 



 

 

  (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)  
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมืองที่พักติดงาน
แฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันทีส่าม        ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเวย – เมืองมองเท
รอซ – ทาซ     อาหารเชา,เย็น 

                                                                                                                  
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3) 

นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง สู  Aubonne 
Outlet (ระยะทาง42ก.ม.ใชเวลา
เดินทางประมาณ1ชม.) เอาทเลต
ขนาดใหญในสวิตเซอรแลนด มีสินคา
แ บ รน ด เน ม ม าก ม าย  เช น  ADIDAS,DIESEL,MANGO,LACOSTE,LIVI’S, NIKE, 
GEOX,PUMA,GUESS และสินคาแบนดดังตางๆอีกมากมาย อิสระใหทานไดชอปปم�งตาม
อัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�ง 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 23 ก.ม.ใชเวลา 30 นาที) เมืองเล็ก 
ๆ ที่ต้ังอยูติดกบัทะเลสาบเจนีวาทางดานเหนือ มีวิวทิวทัศนทีส่วยงาม มีภูเขาโอบลอม พรอม
ทั้งทะเลสาบกวางใหญ ผูคนสวนใหญในเมืองจะพูดภาษาฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยูใกล
กับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบานเรือนของโลซานเต็มไปดวยตึกและอาคารรูปทรง
คลาสสิกในชวงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไมวุนวาย มีระบบรถไฟฟ�าใต
ดินใหบริการอยางทั่วถึง เมืองน้ียังเปนแหลงผลิตไวนที่
ดีที่สุดแหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนดดวย นอกจากน้ันยัง
เปนเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ
(สมเด็จยา)และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 9 ทรงสําเร็จการศึกษาจากเมืองน้ีดวย ใหทานชม
บรรยากาศของเมืองยานเมืองเกาสมัยโบราณ ผานชม 
มหาวิหารแหงโลซานน หรือ วิหารนอเตรอดาม 
(Notre-Dame) ตามช่ือเดิมเปนโบสถคาทอลิก เปน



 

 

อาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถายรูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปก จากน้ัน นําทาน
เดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey)(ระยะทาง 16 ก.ม.ใชเวลา 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติ
กนารักต้ังอยูในรัฐโวของสวิตเซอรแลนด นักทองเที่ยวตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซให
เปนไขมุกแหงริเวียราสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุนเกือบ
ทุกฤดูกาล และเมืองน้ียังยังเปนที่ต้ังของ  สํานักงานใหญของบริษัทใหญดานอาหารของโลก
อยาง เนสท เล  Nestleดวย แวะถายรูปกับจุดไฮไลทของเมื อง รูปปم�น“ชาลี  แชป
ปลิ้น”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสรางช่ือเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหล
และทานเลือกเวเวยเปนสถานที่พักกายใจในบ้ันปลายของชีวิต ถายรูปสอมยักษ The Fork 
ที่อยูกลางทะเลสาบหนาพิพิธภัณฑเนสทเล สมควรแกเวลานําทานเดินทางผาน เมืองมองเท
รอซ(Montreux) (ระยะทาง9ก.ม.ใชเวลา20นาที) เมืองเล็กๆแสนนารักที่ไดช่ือวาเปนไขมุก
แหง Swiss Riviera เปนเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังคหรือทะเลสาบเจนีวา ที่มีฉากหลัง
เปนภูเขาชมรูปปم�นเฟรดดี เมอรคิวรี (Freddie Mercury) นักรองแหงวงควีน (Queen) 
ต้ังอยูตรงจัตุรัสตลาด เจาของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเปน Casino 
Barrière de Montreux โดยตรงขามกับคาส ิ โนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมอง
เทรอซสรางมาต้ังแตปค.ศ. 1962 มีจํานวนช้ันทั้งหมด 29 ชั้น ใชเปนที่พักอาศัยอีกดวย 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองทาซ(Taesch)(ระยะทาง141ก.ม.ใชเวลา2ชม.) นําทานเขา
สูที่พักโรงแรม 

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

 (ช่ือโรงแรมที่ทานพกัทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วนักอนวันเดินทาง) 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธิในการปรับเปล่ียนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมอืงที่พกัติดงาน
แฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 
 

วันทีส่ี่      ทาซ – เซอรแมท – อินเทอรลาเคนิ – แองเกิลเบริก  อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
(ม้ือที5่) 



 

 

นําทานเดินทางสูเซอรแมท ดวย Shuttle Train เดินทางถึง เซอรแมท Zermatt มีเวลา
ใหทานเดินเที่ยวชมหมูบานเซอรแมทที่นารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆลอมดวยเขาสูง
สวยงาม เปนเมืองที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเช้ือเพลิง แต
ใชแบตเตอร่ีเทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) 
ที่ไดช่ือวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอรแมทเปนเมืองที่มีประชากรนอยมาก 
และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและรานอาหาร ซึ่งรายไดหลักของเมืองน้ี
มาจากการทองเที่ยวในชวงฤดูรอนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศเอ้ืออํานวย จากเมืองดานลางน้ี
ถาสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่ความสูง 3,833 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน สูงเดนเปนสงาทามกลาง
เทือกเขาแอลป� ดวยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงที่เปนเอกลักษ
เฉพาะตัวของแมทเทอรฮอรน แบบสามเหลี่ยมคลายปรามิดที่จดุสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดวา
เปนยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเดนไปอีกเมื่อเอกลักษณเฉพาะตัวน้ีไดเปนโล
โกของช็อคโกแลตดงัทับเบอรโรน และผูผลิตภาพยนตรรายใหญพาราเมาทพคิเจอรสซ่ึงมคีวาม
งดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอน ซึง่สะทอนความงามบนยอดเขาที่
มีหิมะปกคลุมตลอด ใหเวลาทานอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย  

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

เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ โค ช สู เ มื อ ง อิ น เท อ ร ล า เคิ น
(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเวลา2ชม.30นาที) 
เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝนต้ังอยูระหวาง
ทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอมรอบด วยภู เขามี
ทิวทัศนบริสุทธิ์และสวยงามมาก 

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

    ที่พัก:  Terrace Hotel หรือระดับใกลเคยีง 
(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 



 

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมอืงที่พกัติดงาน
แฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 

 
วันทีห่า     แองเกลเบริก - น่ังกระเชาสูยอดเขาทิตลสิ – เมืองลูเซิรน – เมืองกลาททบรูกจ         
 อาหาร เชา,เที่ยง 
เชา 

  รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่8) 
นําทานเดินทางสูเมืองแองเกิลเบิรก เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทอืกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเปนยอดเขาทติ
ลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมคีวามสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนที่ต้ัง
ของสถานีกระเชาโรแตรเพื่อเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชา
ทรงกลมที่เรียกวา โรแตร เคเบิ้ลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทานสามารถดูวิวได 360 องศาใน
ขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเร่ือยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป� ชมถํ้าแข็ง
ที่สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF 
WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการทองเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 
100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย 
 
 
 



 

 

 
เที่ยง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่9)  Asian Set Menu 

รานอาหารTITLIS Panorama restaurant เปนรานอาหารทีอ่ยูทามกลางเทือกเขาพรอม
กับวิวเทอืกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บาย นําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาที่สถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและ
ขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที)  จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying 
Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ่เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss 
River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแก
ที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตรของ
ชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิสบริเวณยานOld 
Town เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, 
Tag Heuer เปนตน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

   สมควรแกเวลาน้ําทานเดนิทางเขาสูทีพั่กแรม 
 
 
 
 
 
 
          
  จากน้ัน นําทานเดินทางเขาที่พัก เมืองซูรคิ (ระยะทาง52ก.ม.ใชเวลา1ช่ัวโมง) 
   ที่พัก: Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับใกลเคียง 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนทีพ่ักไปพักเมืองใกลเคียง กรณีเมอืงที่พกัติดงาน
แฟร หรือมีเทศกาลสําคัญตางๆ 



 

 

 
วันทีห่ก         เมืองกลาททบรูกจ-สนามบินซรูิค      อาหาร เชา 
เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที1่0)     
08.00น. ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 
13.30น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971  
 
วันที่เจ็ด         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
05.30น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานงึถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยว
ไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยัง
ประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ 25,000 บาท + คาวีซาและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจํา29,000
บาท) 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 



 

 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯตองออกต๋ัวหรือวีซาออกใกลวัน
เดินทางทานจําเปนตองชําระคาทัวรสวนที่เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจงเทาน้ัน 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนืคาทัวรไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่นั่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทานั้นไมสามารถเลื่อนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีหองพักในเมืองที่
ระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษทัขอจัดที่พักในเมืองใกลเคียงแทน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7 
กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ํา
สัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล 
ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกต๋ัว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกนัภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  



 

 

  ผูเอาประกนัภัยที่มีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยทีม่ีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยทีม่ีอายุ 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 ผู
เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจาก
บริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติม
จากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนา มันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 
ช . ม . / วั น )  
 
 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามกีารเรียกเกบ็)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน และไดทําการขาย
โปรแกรมไปแลว 
5. คาพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม  
6. น้ําด่ืมบนรถ มบีริการจาํหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบรกิารทานละ 4,000 บาท  
8. คาทปิไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรบัหัวหนาทวัรแลวแตความประทบัใจและ
น้ําใจจากทาน  



 

 

 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทตู(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรมาแลว ทางบรษัิทขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จรงิ เชนคาวซีาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําตัว๋เครื่องบนิ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พัก
ในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบ
บุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอม
ใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย14วัน
กอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมอืง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกนัภยัการเดินทางสําหรบัผูเดินทางไปตางประเทศ กับ 
MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว  ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แต
ทั้งน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทาน
ตองการซื้อความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษทัฯ  
13. มัคคุเทศก พนักงานและตวัแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมืองไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 
การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

เอกสารประกอบการย่ืนคํารองขอวีซาเชงเกน (ประเทศสวิตเซอรแลนด) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 15 วนัทาํการ 

** หากผูสมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ป กรณุาตดิตอเจาหนาทีแ่ผนกวซีาของทวัร ** 
โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เน่ืองจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารที่ใชสําหรบัย่ืนคํารองขอวีซาอยูเปนประจํา 
1. พาสปอรต โดยมีอายุไมตํา่กวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถงึประเทศไทย 

และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนา เพื่อใหทางสถานทูตติดหนาวีซา (หากมีอายุไมเพียงพอ 
กรุณาดําเนินการทําพาสปอรตเลมใหม กอนจัดสงใหกับเจาหนาที) หากผูสมัครเคยไดรับวีซาเชงเกน 
กรุณาจดัสงหลักฐานใหกับทางบริษัททัวร      เพื่อนําไปแสดงตอสถานทตู 
 



 

 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถายมีอายุ
ไมเกิน 3เดือน หามตกแตงรูป,หามสวมแวนตา,หามใสเคร่ืองประดับ,หามใสคอนแทคเลนส และตองเปน
รูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 

   (ใบหนาใหญ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เอกสารสวนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรขาราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมี เอกสารอ่ืนๆ เพิ่มเติม ทานจําเปนตองยื่นเอกสารใหสถานทูตตรวจสอบ พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณคูีสมรสเสียชีวิต) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถาเคยมีการเปล่ียน) 
 



 

 

กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยนิยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพยีงผูเดียว จะตองมี

หนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผูเดียว จะตองมี
หนังสอืรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา-มารดา จะตองมีหนังสือ
รับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุนคาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก 
โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบ
สําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวี
ซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไปแสดงตวัพรอมกบับุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาทีท่ี่รับยืน่วซีา กรณี
บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจ
ปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4. หลักฐานการงาน/หนังสอืรับรองการทาํงาน ที่ทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนยื่นคํารองขอ

วีซา) 
 
4.1 กรณีเปนพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชหนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางาน
ปจจุบัน   โดยระบุตําแหนงงาน, เงินเดือนที่ไดรับ, วัน เดือน ป ที่เร่ิมทํางาน, และชวงเวลาที่ขอลางานไป
เที่ยวยุโรป (โดยไมตองระบุช่ือประเทศ ใหใช European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบ
กําหนดวันลา พรอมประทับตราบริษัท และลงนามผูมอํีานาจอยางชัดเจน (เอกสารออกจากหนวยงานเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 



 

 

4.2 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ใชสําเนาใบทะเบียนการคา (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียน
บริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนาไมเกิน 90 วัน พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณีที่เปนนักเรยีน/นักศึกษา ใชหนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเทาน้ัน สถานทูตไม
รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน กอนย่ืน
คํารองขอวีซา) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ 
 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูสมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของ
ตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไมไดเดินทางรวมกันกับสามี จําเปนตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี 
(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธรวมกัน 
(จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 
4.6 กรณีกิจการที่ไมไดจดทะเบียน อาทิ รานขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย
สินคาออนไลน ฯลฯ จําเปนตองเขียนจดหมายแนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน แหลงที่มาของ
รายได พรอมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถายราน, สัญญาเชา, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เปนตน 
(จดหมายช้ีแจงเปนภาษาอังกฤษเทานัน้) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1 กรณีออกคาใชจายเอง Statement  รายการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มี
ประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ มียอดเงิน เขา-ออก สมํ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยูในบัญชีน้ันๆไม
ต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไม
เดือดรอนเมื่อทานเดินทางกลับสูภูมิลําเนา โดย Statement ตองเปนฉบับภาษาอังกฤษ และออกจาก
ธนาคารเทาน้ัน หากผูยื่นคํารองวีซา ปร้ินเอกสารผาน Internet/Application ทานจําเปนตองนํา
เอกสารไปใหธนาคารประทับตราอีกคร้ัง (ระบุสกุลเงิน Euro เทานั้น) 

 
 



 

 

5.2 ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง จําเปนตองเขียนหนังสือรับรอง ช้ีแจงความสัมพันธระหวางตนกับ
ผูเดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนคาใชจายจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยให
บุคคลที่เปนผูสนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการตามเอกสารขางตน พรอมกับขอจดหมายรับรองฐานะ
การเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน โดยระบุช่ือ
ผูสนับสนุนที่เปนเจาของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือผูเดินทาง/ผูที่ไดรับการสนับสนุน เอกสารตองเปน
ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดช่ือ - สกุล ใหตรงกับพาสปอรตที่ใชเดินทางเทานั้น   (กรุณายื่นขอจาก
ธนาคารลวงหนา บางแหงอาจใชเวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหตุ: ทานจาํเปนตองขอรายการเดินบัญชียอนหลัง ที่ออกจากธนาคารเทาน้ัน (Bank Statement) 

 
กรณุาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรพัยใหแสดงเปนยอดลาสดุภายใน 3 วัน กอนวนันัดหมายย่ืนวซีา 

** สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บญัชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 
 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาเชงเกน 
 
 เพื่อประโยชนในการยื่นวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับขอมูล
ความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํารองขอวีซา และ
ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทตูตรวจพบวาขอมูลของทาน
เปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรืออาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการ
พิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อทานชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอย กรุณากรอกขอมูลในแบบฟอรมทายรายการทัวร พรอมจัดสง
ใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณี 
  



 

 

 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยื่นคํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุก
คร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุมเรียกสัมภาษณผูสมัครบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญ
ทานไปสัมภาษณตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแตงกายสุภาพ) ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาทีเ่พื่อไปอํานวย
ความสะดวกแกทาน ตลอดทั้งชวยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงคขอ
เอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใครขอความรวมมือใหทานจดัสงเอกสารดังกลาวใหกับทางบริษัท เพือ่นําสง
สถานทูตเชนกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดรับวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําเรียนสถานทูตเพื่อ
พิจารณาตอวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯ 

 
 

เอกสารทุกฉบบัที่ใชประกอบการย่ืนคาํรองขอวีซา ตองแปลเปนภาษาองักฤษเทาน้ัน !! 
พรอมแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจําเปนตองเซ็นรบัรองสําเนาถูกตอง) 

เพ่ือความสะดวกในการย่ืนวซีา กรณุาจัดเตรียมเอกสารใหสมบรูณ และทางบริษทัไมมีนโยบายรบั
แปลเอกสาร 

 
แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยืน่วีซาเชงเกน (ประเทศสวติเซอรแลนด) 

 

โปรดกรอกรายละเอียดขอมูลใหครบถวน เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
3. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
4. เพศ   ชาย          หญิง 



 

 

5. ที่อยูปจจุบัน ตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน .......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... 
    ตําแหนงงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
7. ช่ือสถานที่ทาํงาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยาง
ชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทาํงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล 
.......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู 
10. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด 
..................... 
11. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 
12. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเ่กิด 
...................... 
13. ทานม ีPassport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ณ ประเทศ 
................... 
14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย (ทีท่านใชแสดงกบัสถานทตูเพื่อยื่นคํารองขอวีซา)  

............................................................................................................ 
15. วีซา Schengen ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปทีผ่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซา 
...............................................) 

ไมเคย 



 

 

เคยได  ใชไดตัง้แตวันที่ .............................................. ถึงวันที ่.................................................. 
16. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ทีดํ่าเนินการ หากทราบ)  

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

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

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 
   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ ............................................................ 

   เงินสด 
 
 หมายเหตุ: หากจัดสงเอกสารใหบริษัทฯลาชา อาจสงผลตอกระบวนการพิจารณาวีซาจากทางสถานทูต 
กรณีวีซาของทานไมไดรับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อทานไดจองทําการจองโปรแกรมทัวร และชําระเงินมัดจําคาทัวรเรียบรอยแลว 
 - กรุณาจัดสงสําเนาหนาพาสปอรต และ แบบฟอรมใบกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซา (เอกสารแนบทาย

โปรแกรมทัวร)    พรอมจัดสงใหกับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการลาชา อาจสงผลตอกระบวนการ
พิจารณาวีซา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์  ไมรับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวน ถูกตอง และชัดเจน โดยขอมูลทีท่านกรอกตองตรงกับเอกสารที่
จะใชยื่นสถานทูต เน่ืองจากขอมูลทั้งหมด บริษัทฯจําเปนตองดําเนินการนําสงสถานทูตผานระบบ
ออนไลน หากนําสงขอมูลที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง อาจสงผลตอผลการพิจารณาวีซา 

  - หากหนวยงานยังไมสามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได กรุณากรอกขอมูลการทํางานของ
ทานใหชัดเจน (ระบุเปนภาษาอังกฤษ) ไดแก ช่ือบริษัท, ตําแหนงงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ไดรับ 
และวันเดือนปที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อทานไดรับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับย่ืนวีซา จากเจาหนาที่ของบริษัทฯ 



 

 

  - กรุณาจัดสงหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื่นวีซาใหกับบริษัทฯ อยางชา
ไมเกิน 2 สัปดาห กอนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 

          - ทานจําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเลมเกา เพื่อใหสถานทูตดูประวัติการเดินในชวงที่ผานมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู บริษทัฯไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทัง้สิ้น ทั้งน้ีบริษัท
เปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
 


