
 

 
 

 
 

 
 

 

 

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล 

บินตรงโดยสายการบินไทยสะสมไมล์ 50% 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

03 – 09 มีนาคม 2563 45,888 12,500 31  

GRAND SWISS 



 

 
 

17 – 23 มีนาคม 2563 45,888 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทัวร์) 

ราคาเด็ก(2-11ปี)มีเตียง

คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ 

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 มิถุนายน 2563 47,888 12,500 31  

**ค่าทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท** 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG920 BKK-ZRH  00.35-06.55 

RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

21.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน  D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย  (TG) เจ้าหน้าที่ให้

การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้้าตกไรน์ –กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – 

ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations                                                                                                                                               

                                                                                                                        อาหารเที่ยง,เย็น 

00.35 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920  (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 35 นาท)ี **มบีริการอาหารบนเครื่อง** 



 

 
 

 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกีาร

ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง (ช่วงฤดูร้อน) จากนั้น น าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

เดินทางสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน(Schaffhausen) (ระยะทาง38ก.ม.ใช้เวลา 45นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ Switzerland ซ่ึงตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแม่น้ าไรน์ (Rhein) 

ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้้าตกไรน์ เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ าไรน์

บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ าตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 

เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทัว่ไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ าตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวใน

การไต่ขึ้นน้ าตก น้ าตกแห่งนี้ถือก าเนิดขึ้นในยุคน้ าแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่าน

อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน้ าตกไรน์ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น(Bern)(ระยะทาง153

ก.ม.ใช้เวลา 2ชม.30นาท)ี เมืองหลวงของประเทศตั้งอยู่ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ มีแม่น้ า

อาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ 

และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างก าแพงและสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ มีประชากร

ประมาณ 130,000 คน มีย่านเมอืงเก่าซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติคเต็มไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ป ี

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  เมนูอาหารจีน 

บ่าย จากนั้นแวะไปชม บ่อหมีสีน้้าตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้ามาชม เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็น

สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครอง

เบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี  เพราะว่า สถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง และบางวันก็

อาจจะมีผู้ดูแลหมี น าหมีออกมาให้ชม ความน่ารักของหมีในช่วง ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว  จากนั้น น าท่าน

เดินทางสู่ เมอืงเจนีว่า(Geneva) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่าง

ประเทศตั้งอยู่มากที่สุดในโลก จากนั้น น าทา่นชมทะเลสาบเจนีวา(Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญของ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


 

 
 

 

 เมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วยน้้าพุ

จรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ที่มีน้ าพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว 

ยังมีพ้ืนที่เขตเมืองเก่าท่ีมีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์(St 

Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850 ปี นาฬิกาดอกไม้ จุดถา่ยรูปส าคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน 

Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น  ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน 

ต่างกันไปตามฤดูกาล 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนูอาหารจีน 

 จาก น้าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก 

  ทีพ่ัก: NH Geneva Airport Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)  

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีเมืองที่พักติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล

ส าคัญต่างๆ 

 

วันที่สาม        ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ                              

                                                                                                                         อาหารเช้า,เยน็                                                                                                                                                                     

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่3) 

น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  Aubonne 

Outlet (ระยะทาง42ก.ม.ใช้เวลา 

 



 

 
 

 

เดินทางประมาณ1ชม.) เอาท์เลตขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์  มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น 

ADIDAS,DIESEL,MANGO,LACOSTE,LIVI’S, NIKE, GEOX,PUMA,GUESS และสิ นค้ า แบนด์ ดั ง ต่ า งๆ อีก

มากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช

อปปิ้ง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง 

23 ก.ม.ใช้เวลา 30 นาที) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับ

ทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มี

ภูเขาโอบล้อม พร้อมทัง้ทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่

ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับ

ชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานเต็ม

ไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษ

ที่  12-14 มีบรรยากาศเงี ยบสงบไม่วุ่ นวาย มีระบบ

รถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย 

นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)และพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองนี้ด้วย ให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัย

โบราณ ผ่านชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ หรือ วิหารนอเตรอดาม (Notre-Dame) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์

คาทอลิก เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก จากนั้น น าท่าน

เดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey)(ระยะทาง 16 ก.ม.ใช้เวลา 30 นาท)ี เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโว

ของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of 

the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมืองนี้ยังยังเป็นทีต้ั่งของ  ส านักงานใหญ่ของ 



 

 
 

 

บริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น“ชาลี 

แชปปลิ้น”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่าน

เลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูปส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้า

พิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางผ่าน เมืองมองเทรอซ์(Montreux) (ระยะทาง9ก.ม.ใช้เวลา

20นาที) เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่ง Swiss Riviera เป็นเมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์หรือ

ทะเลสาบเจนีวา ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาชมรูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury) นักร้องแห่งวงควีน 

(Queen) ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสตลาด เจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière 

de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิ  โนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 

1962 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ

(Taesch)(ระยะทาง141ก.ม.ใช้เวลา2ชม.) น้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่4) เมนูอาหารท้องถิ่น 

   ทีพ่ัก: Hotel Elite หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีเมืองที่พักติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล

ส าคัญต่างๆ 

 

วันที่ส่ี      ทาซ – เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก                                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่5) 

 



 

 
 

 

น าท่าน เดินทางสู่ เซอร์แมท ด้วย Shuttle 

Train เดินทางถึง เซอร์แมท Zermatt มีเวลาให้

ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และ

มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็น

เมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะ

ในเมืองไม่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่

เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มี

รปูทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพ้ืนเมือง คือ พนักงาน

โรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่

อากาศเอ้ืออ านวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลาง

เทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ าทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมท

เทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดทีจุ่ดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาทีง่ดงามที่สุดในสวิส และ

มีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโก้ของช็อคโกแลตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์

รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์สซึ่งมีความงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซ่ึงสะท้อน

ความงามบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตาม

อัธยาศัย  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่6) เมนูอาหารท้องถิ่น 

 



 

 
 

 

บ่าย     น าท่านนั่ ง  Shuttle Train กลับสู่ เ มืองท๊ าซ  แล้วน าท่าน

เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ โ ค้ ช สู่ เ มื อ ง อิ น เ ท อ ร์ ล า เ คิ น

(Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม.ใช้เวลา2ชม.30นาท)ี เมืองตาก

อากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun 

และ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงาม

มาก 

เย็น       รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูอาหารท้องถิ่น 

หลังอาหารเย็น น้าท่านเดินทางเข้าที่พักเมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง 86 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม. 30 นาที) 

  ทีพ่ัก:  Terrace Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีเมืองที่พักติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล

ส าคัญต่างๆ 

 

วันที่ห้า     แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์        อาหาร เช้า,เที่ยง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที8่) 

 



 

 
 

 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมี

ความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางขึน้

สู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่

ท่านสามารถดูวิวได้ 360 องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึน้ชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขา

แอลป์ ชมถ้ าแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF 

WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 

3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 



 

 
 

 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่9)  Asian Set Menu 

ร้านอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาพร้อมกบัวิวเทือกเขาแบบ

ระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บ่าย น าท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที)  

จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น

อนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่ เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม

สะพานไม้ชาเปล  (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้้ารอยส์ (Reuss 

River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้าง

ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้น

ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสบริเวณย่านOld Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา

ยี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

   สมควรแก่เวลาน้้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

 

 

 

  จากนั้น น้าท่านเดินทางเข้าที่พัก เมืองซูริค (ระยะทาง52ก.ม.ใช้เวลา1ชั่วโมง) 

  ทีพ่ัก: Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับใกล้เคียง 



 

 
 

 

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนที่พักไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีเมืองที่พักติดงานแฟร์ หรือมีเทศกาล

ส าคัญต่างๆ 

 

วันที่หก         เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค                                                                 อาหาร เช้า 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่10)     

08.00น. ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

13.30น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG971  

 

วันที่เจ็ด         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ         

05.30น.   เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  

1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท้าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย

ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

3.การจองทัวร์และช้าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท (รวมมัดจ้า29,000บาท) 

กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเป็นต้องช าระ

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส ำคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินคา่จองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  

และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ 



 

 
 

 

ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคนื ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

5.อัตราค่าบริการนี้รวม  

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน

ได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

4. เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน้้าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณนี้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ

บินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้ 50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว  

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบื้องต้น ดังนี้  

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ผู้เอาประกันภัยทีม่ีอายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์  วงเงินคุ้มครอง 750,000 บาท 

 



 

 
 

 

ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 2,000,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 

76-80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ1-75 วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-

80 ปีบริบูรณ์ วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ

แจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ  

7.ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 

8.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  

6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  

6. น้ าดื่มบนรถ มีบริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท  

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส้าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้้าใจจากท่าน  



 

 
 

 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า/ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   



 

 
 

 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผน

ประกันภัยแบบ EASY 3 โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน้าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัท

น้าเที่ยว ท้าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผน

เติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

ระยะเวลาด้าเนินการพิจารณาวีซ่า 15 วันท้าการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ ** 

โปรดด้าเนินการตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส้าหรับยื่นค้าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ้า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ 

ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ้านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้าม

ตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

   (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 



 

 
 

 

หากมีเอกสารอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมกีารเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี (บิดาและมารดาเดนิทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ ากว่า20ปี (บิดา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมหีนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการ

เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า 

บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง 

จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท้างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

 



 

 
 

 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ 

ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มี

อ านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ใน

กรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน 

เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มคีวามสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดนิ ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่

สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ

ทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายไดอ้ย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็น 



 

 
 

 

ฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผู้ยื่นค าร้องวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน Internet/Application ท่าน

จ าเป็นต้องน าเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครั้ง (ระบุสกุลเงิน Euro เท่านั้น) 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) 

ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee 

ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการ

สนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอ

จากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

กรุณาปรับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้แสดงเป็นยอดล่าสุดภายใน 3 วัน ก่อนวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส้าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรอือาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! 

หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 



 

 
 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมทีท่่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม ่ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 

เอกสารทุกฉบับที่ใชป้ระกอบการยื่นค้าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส้าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ้าเป็นต้องเซ็นรับรองส้าเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .................................................................................... ................ 

2. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ........................................................................ ........................... 

4. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศพัท์บ้าน .......................................................... 

6. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 



 

 
 

 

8. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

10. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

11. ชื่อ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 

12. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

13. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ (ที่ท่านใช้แสดงกับสถานทตูเพ่ือยื่นค าร้องขอวีซ่า)  

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

15. วีซ่า Schengen ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ...............................................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 



 

 
 

 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 
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   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณ ี

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณ ี

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้อง

กับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 



 

 
 

 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  

 


