
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Switzerland CHILL OUT 

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 
 เร ิ*มเพยีง 71,900.- 

 



 

• นําทา่นบนิตรง...สูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ เพื
อชม นํ Dาตกไรน ์

• เที
ยวเมอืงลเูซริน์ (Lucerne) แหลง่ชอ้ปปิ�งยอดนยิม 

• เที
ยวชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงที
ไดช้ื
อวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  

พชิติ 2 เขา ยอดเขาจงุเฟรา และ ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์  

***ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ (Lake Lucerne Cruise) 

***พกัเซอรแ์มท 2 คนื อนิเทอรล์าเกน 2 คนื*** 

 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที*   6-14 ม.ีค.61 71,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที*ยง คํ*า 
โรงแรมที*พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ซรูคิ – นํ�าตกไรน ์– เบริน์ ✈ O O 
HOLIDAY INN WEST 
SIDE 

3 เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท O O O DERBY 

4 เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท – อสิระชอ้ปปิ�ง O O X DERBY 

5 เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน O O O CITY OBERLAND 

6 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน O O X CITY OBERLAND 

7 อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซกู O X O ARCADE 

8 ซกู – ซรูคิ – สนามบนิ O ✈ ✈  

9 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ  

21.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที
 คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

วนัที*สองของการเดนิทาง     ซูรคิ – นํ Dาตกไรน ์– เบริน์ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เที
ยวบนิ TG 970  



 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถิ
นชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั
วโมง และจะ

เปลี
ยนเป็น 5 ชั
วโมงในวันที
 25 มนีาคม 2561)  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

(Schaffhausen) ชมนํ Dาตกไรน ์(RhineFall) นํ�าตกที
ใหญ่ที
สุดในยุโรป

สวยงามและตื
นตาตื
นใจ เกดิจาก แม่นํ�าไรน์ทั �งสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 

เมตร จงึเป็นนํ�าาตกขนาดใหญท่ี
สดุในยโุรป  อสิระใหท้า่นไดช้ื
นชมความงามของ

นํ�าตกและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย นําท่านเดินทางสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึ
งไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี�เบริน์ยังถูกจัด

อันดับอยูใ่น    1 ใน 10 ของเมอืงที*มคีณุภาพชวีติที*ดที ี*สุดของโลกในปี 

ค.ศ.2010 นําทา่นชมบอ่หมสีนํี Dาตาล (Bear Park) สตัวท์ี
เป็นสัญลักษณ์ของ

กรุงเบริน์ นําท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้

และบูตคิ เป็นย่านที
ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเที
ยวชมอาคารเก่า อาย ุ

200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที
มรีะดับสงูสดุของ

เมืองนี� ถนนกรมักาสเซ ซึ
งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ที
ม ี“โชว”์ ใหดู้

ทุกๆชั
วโมงในการตบีอกเวลาแต่ละครั �ง นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster 

สิ
งก่อสรา้งทางศาสนาที
ใหญ่ที
สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์ถูกสรา้งขึ�นในปี 

ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพที
บรรยายถงึการตัดสนิครั �งสดุทา้ยของพระเจา้   

ระยะทาง 170 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

คํ*า รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคารอาหารพื�นเมอืง   

 เขา้สูท่ี
พัก โรงแรม HOLIDAY INN WEST SIDE หรอืเทยีบเทา่ 

(เพื*อความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืที*เซอรแ์มน 2 คนื ในคนืถดัไป) 

 

วนัที*สามของการเดนิทาง   เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา นําชมเมอืงที
เป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิ

เมืองที
ตั �งองค์การสากลระดับโลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล, 

แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ นํ Dาพุเจทโด ที
ฉีดสายนํ�าพุ่งสงูขึ�นไปในอากาศถงึ 

ระยะทาง 170 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 



 

390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ที


สําคัญของเมอืงเจนวีา 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ท่านเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึ
งตั �งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบ

เจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงที
มเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากที
สดุเมอืงหนึ
ง

ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตั �งแต่ศตวรรษที
 4 ในสมัยที


ชาวโรมันมาตั �งหลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝั
งทะเลสาบที
นี
 เมืองโลซานน์มคีวาม

สวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ี
สวยงาม และอากาศที
ปราศจากมลพษิ จงึดงึดูด

นักท่องเที
ยวจากทั
วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที
นี
 เมอืงนีDยงัเป็นเมอืงที*ม ี

ความสําคญัสําหรบัชาวไทยเนื*องจากเป็นเมอืงที*เคยเป็นที*ประทบัของ

สมเด็จยา่ จากนั�นนําทา่นชม สวนสาธารณะที*มรีูปปัDนลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก 

ปิดตา อันเป็นสถานที
ทรงโปรดของในหลวงเมื
อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ 

ศาลาไทย ที
รัฐบาลไทยส่งไปตั �งในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ นําทา่น

เดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพื
อเดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีีสอร์ท ยอดนิยมที
ไดรั้บความนยิมสูง เนื
องจากเป็น

เมอืงที
ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชนํ้�ามันเชื�อเพลงิ 

แต่ใชแ้บตเตอรี
เท่านั�น และยังมีฉากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอร์

ฮอร์น (Matterhorn)  ที
ได ช้ื
อ ว่ า เ ป็นยอดเขาที
มีรูปทรงสวยที
สุดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์

ระยะทาง 60 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 170 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 

คํ*า รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

 เขา้สูท่ี
พัก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีที*หอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิuนําพาทา่นไปเดนิเลน่ที*

เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัที*เมอืงขา้งเคยีงแทน*** 

 

วนัที*ส ี*ของการเดนิทาง เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท – อสิระชอ้ปปิD ง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื
อสมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาไคลน์

แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที
สงูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ื
อว่าเป็น

ยอดเขาที
มรีูปทรงสวยที
สุดของเทอืกเขาแอลป์ ชื
นชมกับทวิทัศน์ที
สวยงาม ณ 

 



 

จุดสูงที
สุดบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถํ Dานํ Dาแข็งที
อยู่สูงที
สุดในสวสิ 

ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํ�าแข็งที
สวยงาม ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเดนิทางกลับ

ลงมาที
เมอืงเซอรแ์มท เชญิทา่นอสิระกบัการเดนิเที
ยวชมเมอืง หรอืเลอืกซื�อของ

ฝากตามอธัยาศัย 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง  

บา่ย นําคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืง 

ถา่ยรปูและเลอืกซื�อของที
ระลกึตามอธัยาศัย 

 
 
 

คํ*า อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ี
พัก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที*หา้ของการเดนิทาง เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สู่เมอืงแทซ เพื
อนําท่านเดนิทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศที


ตั �งอยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื
อว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์

บา้นเรือน รมิทะเลสาบ  นําท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ�นบนเกาะหนิรมิ

ทะเลสาบเจนีวา  ตั �งแต่ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื
อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที
จะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด ์

เนื
องจากเป็นเสน้ทางเดยีวที
ไมต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งนี�

จงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึ
งเอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

ระยะทาง 140 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนั�นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตั �งอยูร่มิชายฝั
งดา้นเหนือของ

ทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงที
ไดช้ื
อวา่เป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนที
เหมาะแกก่ารทํากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล แลว้นํา

ทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที
ตั �งอยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)       

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

ระยะทาง 7 กม.ใช ้
เวลาเดนิทาง

ประมาณ 15 นาท ี
 
ระยะทาง 147 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 



 

คํ*า รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง (ชสีฟองดวู)์  

 เขา้สูท่ี
พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที*หกของการเดนิทาง   อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที


สวยงามและยังเป็นที
ตั �งสถานีรถไฟขึ�นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมื
อปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื�นที
มรดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะนั
งรถไฟท่องเที
ยวธรรมชาต ิขึ�นพชิติ

ยอดเขาจุงเฟราที
มคีวามสูงกว่าระดับนํ�าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขึ�นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํ�าแข็งที
มขีนาดใหญ่จนถงึ 

สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที*อยู่สูงที*สุดใน

ยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถํ Dานํ Dาแข็ง (Ice Palace) ที
แกะสลักให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ�าแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

 

เที*ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื�นเมอืง  

บา่ย พาท่านชมววิที
 ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิที
สูงที
สุดในยุโรป      

ที
ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที
ถงึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารนํ�าแข็ง Aletsch Glacier ที
ยาวที
สดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที
ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที
ทําการไปรษณียท์ี
สูงที
สุดใน

ยโุรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขากลับสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน อสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิชมความน่ารักและโรแมนตคิของเมอืง พรอ้มเลอืกซื�อนาฬกิาสวสิฯจาก

รา้นคา้ชั �นนํา 

ระยะทาง 130 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.50 ชม. 
 

คํ*า อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่ี
พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที*เจ็ดของการเดนิทาง            อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซูก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที
ยวยอดนยิมอนัดบัหนึ
งของ ระยะทาง 70 ก.ม.  



 

สวติเซอรแ์ลนด ์ที
ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา นําทา่นลอ่งเรอื

ทะเลสาบลเูซริน์ (lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบสี
พันธรัฐที
มขีนาดใหญ่

เป็นอนัดับที
4ของประเทศมคีวามงดงามของทศันยีภาพอยูท่า่มกลางหบุเขาที
โอบ

ลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ(MountRigi) และยอดเขาพลิาตสุ (Mount Pilatus) ทําให ้

ววิทวิทศันด์งูดงามยิ
งขึ�นทะเลสาบลเูซริน์ ไดช้ื
อวา่สวยสดุในสวติเซอรแ์ลนด์

ทัศนยีภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลเูซริน์ เป็นอาคารบา้นเรอืนแบบสมยัใหม ่มถีนน

เลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไม ้

นานาพรรณออกดอกบานสะพรั
ง 

ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 1.15 ชม. 

เที*ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย จากนั�นพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที
แกะสลัก

บนผาหนิธรรมชาต ิเพื
อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหาร

สวิสที
เกดิจากการปฏิวัติในฝรั
งเศสเมื
อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 

(Chapel Bridge) ซึ
งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่ Dารอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึ
งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ี
มหีลังคาที
เกา่แกท่ี
สดุในยโุรป สรา้งขึ�นเมื
อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั�นใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซื�อสนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื
องหนัง, มดีพับ, นาฬกิา

ยี
หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ แลว้เดนิทางสูเ่มอืงซกู 

 

คํ*า รับประทานอาหารคํ
า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่ี
พัก โรงแรม ARCADE หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที*แปดของการเดนิทาง       ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

08.30 น. นําท่านเดนิทางสู่สนามบนิซรูคิ เพื*อทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา     

ชอ๊ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเที
ยวบนิที
 TG 971  

วนัที*เกา้ของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ   

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิrในการที
จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยที
ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเที
ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที
กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที
ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ
ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิrในการเปลี
ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที
ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิrในการเปลี
ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที
คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิrในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื*อทา่นทําการซืDอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื*อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกต ั|วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัDง 

มฉิะน ัDนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัDงสิDน 

 
 
 
 
 

โปรแกรม : Switzerland CHILL OUT 9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           6-14  ม.ีค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 71,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องโรงแรมที*พกั) 71,900.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ 

ท ัDงนีDข ึDนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิrการยา้ยเมอืงที
เขา้พัก 

เชน่ กรณีที
เมอืงนั�นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที
ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี
ยนตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

1. คา่ตัtวเครื
องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที
ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื
อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที
ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที
ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที
ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที
ทอ่งเที
ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื*อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที*) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื
นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซืDอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื*องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ*มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีDยประกนัเร ิ*มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีDยประกนัเร ิ*มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที*มอีายตุ ัDงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื
องดื
มที
สั
งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  

พกัหอ้งเดี*ยว เพิ*มทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 71,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องโรงแรมที*พกั) 
71,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ั|วเครื*องบนิ ลดทา่นละ  24,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื*นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ื*นวซีา่ในวนัยื*น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัDนธุรกจิเพิ*มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ*มตน้ที*ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื*อที*น ั*ง confirm เทา่น ัDน) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ
ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีDรวม 

อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม 



 

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที
สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํDามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที*สายการบนิมกีารปรบัขึDนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ*งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ื*นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื*นวซีา่ในวนัยื*น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 17 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดท ัDงทรปิ) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวติฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 สวติฟรงัก)์ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ
ม 7%  

 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั
วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที*น ั*งจะยนืยนัเมื*อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ัDน 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี
เดนิทาง ที
มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื
อทําการจองควิยื
นวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื
อไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที*ตอ้งการออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที
 ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที
 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึ�น 

5. การยื
นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั �นตอนการยื
นวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั �งแบบหมู่คณะและยื
น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื
อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที
 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั
งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที
ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั
วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที
ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ�น 

เง ื*อนไขการจอง 

เงื*อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที*เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที*เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึDนจรงิ 

ขอ้มลูเบืDองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื*นวซีา่และการยื*นขอวซีา่ 



 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื
นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื
อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ
งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที
ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที
ศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรื
องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที
ตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั�น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่
ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ
มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ
ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื
นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื
องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ
งในการยื
นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่
ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที
ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั�นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองที
นั
งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัtวเครื
องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิrการเรยีกเก็บคา่มัดจําตัtวเครื
องบนิ ซึ
งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัtวเครื
องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที
เกดิขึ�น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั
งที
 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี
จะนั
งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที
สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี
มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื
นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที
เครื
องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ�าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี
มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี
นั
ง Long 

leg ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที
เชค็อนิเทา่นั�น 

 

 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ�นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิr เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิuในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัDงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที*บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึDนไป) เนื
องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื
นที
เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที
เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึ
งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื
อนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที
ไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัtว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที
สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

ขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องต ั|วเครื*องบนิและที*น ั*งบนเครื*องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื*นประมาณ 7วนัทําการ 

ยื*นวซีา่แสดงตนที*ศนูยย์ ื*นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที*ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื*นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้  
ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

7. กรณียื*นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที
เกดิขึ�นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื
นวซี่า / ค่ามัดจําตัtวเครื
องบนิ หรือค่าตัtว

เครื
องบนิ (กรณีออกตัtวเครื
องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที
กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั|วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื
องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที
 ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิrในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัDงหมด 

 

 

 

 

1. เนื*องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี*ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัDนกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ*งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื*องจากโรงแรมน ัDนไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิuในการเรยีกเก็บเงนิเพิ*มเตมิในกรณีที*อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื
องปรับอากาศเนื
องจากอยูใ่นแถบที
มอีณุหภมูตํิ
า  

3. กรณีที
มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิr

ในการปรับเปลี
ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื
อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที
มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที
เป็นหอ้งเดี
ยวอาจเป็นหอ้งที
มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํ�า ซึ
งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิ*มเตมิเรื*องโรงแรมที*พกั 



 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื*นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี*ยนแปลงกฎและเอกสารการยื*นอยูเ่ร ื*อย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื
นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที*ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที*ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื*นขอวซี่าจะมเีง ื*อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ*มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื*นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีDรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที*ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ�ว จํานวน 2 ใบ (พื�นหลังขาวเทา่นั�น 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื
องประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที
มชี ื
อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที
 

โฉนดที
ดนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ
มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื
อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื
อสถานทตูที
ยื
น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที
ออกจากสถาบันที
กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื
อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื
อสถานทตูที
ยื
น) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั*วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที
ออกจากทางธนาคารเท่านั�น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื
อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที
ยื
นวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 



 

เดอืน(ของผูท้ี
ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื
อ-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที
บัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทั�งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที
เป็นตัวครึ
งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื
นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีD กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตํุ
ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี
ยนชื
อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี
ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที*บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ*ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื
อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยื*นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี*ยนและขออพัเดทเพิ*มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ*มเตมิ 

 



 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื*นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื*องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื
อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที
เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที
เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบัุน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื
นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

11. ที
อยูปั่จจบัุนของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที
ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชื
อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที
อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื
อ ที
อยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

14. วซีา่เชงเกนที
เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที
ผา่นมา 



 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่นัที
..........................ถงึวนัที
............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื
อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที
 หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื
นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื
อ ...................................................... 

  

ส ิ
งที
ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ
งที
ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที
พักที
มผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ที
พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั�งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื
นๆ (โปรดระบ)ุ     อื
นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี*ยวขอ้งใดๆท ัDงส ิDน 

ท ัDงนีDบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัDน 

 

 

 

 

 

 


