
 

 CODE: TG992 GRAND SWISS 7D4N  

 

Code : TG992 GRAND SWISS 

     ทวัรแ์กรนดส์วติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิีส่วยงดงามชวนหลงใหล 
บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 

 

 

 

 

 

 



วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

03 – 09 มนีาคม 2563 45,888 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร)์ 

ราคาเด็ก(2-11ปี)มเีตยีง

คดิราคาเทา่ผูใ้หญ ่

12,500 31  

17 – 23 มนีาคม 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 มถินุายน 2563  47,888 12,500 31  

16 – 22 มถินุายน 2563 47,888 12,500 31  

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท** 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  TG920 BKK-ZRH  00.35-06.55 

RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10 

 

 

วนัทีห่น ึง่ กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ    

21.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่ห ้

การตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์–กรงุเบริน์ – เมอืงเจนวีา 

– ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้  

                                                                                                                                อาหารเทีย่ง,เย็น 

00.35 น. นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงซูรคิ  ประเทศสวิ ตเซอรแ์ลนด์  โดยสายการบนิ ไทย  เทีย่วบนิที่  TG920  (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 35 นาท)ี **มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทาง

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดรูอ้น ) จากนั้น นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู่ 

เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง 38ก.ม.ใชเ้วลา  45นาที) เมอืงทีต่ัง้อยู่ ทางตอนเหนือของ

ประเทศ Switzerland ซึง่ตัง้อยู่ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 ทศิทาง โดยมแีม่น้ําไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมอืง 

ใหท้า่นชมความงามของ  น า้ตกไรน  ์เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ทีส่ดุของทวปียุโรป  ตัง้อยู่บนแม่ น้ําไรน์บรเิวณพรมแดน

ระหว่างรัฐชาฟ เฮาเซินกบัรัฐซรูคิ ในประเทศสวติ เซอรแ์ลนด์  น้ําตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง  150 เมตรและสูง 23 เมตร 

ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึน้น้ําตกแห่งนี้ได ้  มเีพยีงปลาไหลเทา่ นัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะ ตวัในการไตข่ ึ้นน้ําตก  น้ําตก

แห่งนี้ถอืกําเนดิข ึน้ในยุคน้ําแข็ งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว  14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้  ใหท้า่นอสิระถา่ยภาพเก็บความ

ประทบัใจของน้ําตกไรน ์จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์(Bern)(ระยะทาง153ก.ม.ใชเ้วลา 2ชม.30นาท)ี เมอืง

หลวงของประเทศ ตัง้อยู่ใจกลางป ระเทศสวติเซอรแ์ ลนด์สวสิเซอร์แลนด์ มแีม่น้ําอาเร่  (Aare) ลอ้มรอบตวัเมอืง  

เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้  3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ  ทศิใต  ้และทศิตะวั นออก  สว่นทศิตะวันตก

ชาวเมอืงไดส้รา้งกําแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้มปีระชากรประมาณ  130,000 คน มีย่านเมืองเกา่ซึง่

เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อายุ 200-300 ปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนอูาหารจนี 

บา่ย จากน ัน้แวะไปชม  บอ่หมสีนี า้ตาล  (Bear Pit)  เมือ่มาถงึเมอืงนี้ ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมกีอ่น ซึง่เป็น

สญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ ทีว่่าสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แก ่ ตัง้แตส่มัยผูค้รองเบริ์ น



ในยุคนัน้ไดอ้อกลา่สตัว์  สตัวต์วัแรกทีล่า่ได ้  คอื หมี   เพราะว่า สถานทีต่ัง้อยู่กอ่นเขา้เมอืง และบางวันก็อาจจะมี

ผูด้แูลหม ีนําหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดหูนาว จากนัน้  นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนี

วา่(Geneva) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิ การทตู เป็นเมอืงทีม่ี องคก์รระหว่างประเทศ ตัง้อยู่มากทีส่ดุ

ในโลก จากนัน้ นําทา่นชมทะเลสาบเจนวีา(Geneva Lake) เป็นจุดทอ่งเทีย่วสาํคญัของเมอืง  บรเิวณโดยรอบทะเส

สาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและ   สวนหย่อมที่ สวยงาม ดงึดดูสายตาดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด(Jet d-Eau) ทีม่น้ํีาพุ

พุ่งสูงถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด ้ วยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้  ยังมพีื้นทีเ่ขตเมืองเกา่ทีม่ตีรอกซอก

ซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร(์St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายุมากกว่า 850 

ปี นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรูปสาํคญัตัง้อยู่ดา้นหนึง่ของ สวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน มองขา้มไปจะเห็ น  รา้น

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั ตา่งกนัไปตามฤดกูาล  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนอูาหารจนี 

 จาก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั: NH Geneva Airport Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธใินการปรั บเปลีย่นทีพ่ัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง  กรณีเมอืงทีพ่ัก ตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกา ล

สาํคญัตา่งๆ 

 

วนัทีส่าม        ชาวาน เดอ โบกสิ – Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ                       

                                                                                                                                                      อาหารเชา้,เย็น 

                                                                                                                                                                     

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําทา่น เดนิท างสู่ Aubonne Outlet 

(ระยะทาง 42ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง ประมาณ 1

ชม.) เอาทเ์ลตขนาด ใหญ่ในสวติเซ อรแ์ลนด์ 

มสีนิคา้แบรนดเ์นม มากมา ย เชน่  

ADIDAS,DIESEL,MANGO,LACOSTE,LIVI’S, NIKE, GEOX,PUMA,GUESS และสนิคา้แบนดด์งัตา่งๆอกีมากมาย 

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศยั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง 

บา่ย นําทา่นเดนิทาง สูเ่มอืงโลซาน  (Lausanne) (ระยะทาง  23 ก.ม.ใชเ้วลา  30 นาที) เมอืงเล็ก  ๆ ทีต่ัง้อยู่ตดิกบั

ทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิทวิทศันท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผูค้นสว่นใหญ่

ในเมอืงจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมอืงโลซานอยู่ใกลก้บัชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบา้นเรอืนของโลซานเต็ม

ไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิในชว่งสมัยศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไม่วุ่นวาย มรีะบบรถไฟฟ้า

ใตด้นิใหบ้รกิารอย่างทัว่ถงึ เมอืงนี้ยังเป็นแหลง่ผลติไวนท์ีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ ว้ย นอกจากนัน้ยัง

เป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จยา่)และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลที่ 9 

ทรงสาํเร็จการศกึษาจากเมอืงนี้ดว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืง

ย่านเมอืงเกา่สมัยโบ ราณ ผา่นชม  มหาวหิารแหง่ โลซานน์ หรอื 

วหิารนอเตรอดาม  (Notre-Dame) ตามชื่ อเด ิ มเป็นโบสถ์

คาทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอันดบัยุโรป และถา่ยรปูหนา้

พพิธิภณัฑโ์อลมิปิก  จากนัน้  นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเวเวย่ ์  

(Vevey)(ระยะทาง 16 ก.ม.ใชเ้วลา 30 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนติ

กน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวิ ตเซอรแ์ลนด์  นักทอ่งเทีย่วตา่ งก็ขนาน

นามเวเว่ยแ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขมุ่กแห่งร ิเวยีร่าสวสิ  Pearls of the 

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


Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุ่นเกอืบทกุฤดกูาล  และเมอืงนี้ยังยังเป็น ทีต่ัง้ของ  สาํนักงานใหญ่ของบรษัิท

ใหญ่ดา้นอาหารของโลกอย่าง  เนสทเ์ล่  Nestleดว้ย  แวะถา่ ยรูปกั บจุดไฮไลทข์องเมอืง  รปูปั้ น“ชาลี  แชป

ปลิน้”(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิา ทีม่คีวามหลงใหลและ ทา่นเลอืกเวเว่ย์

เป็นสถานทีพ่ักกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถา่ยรูปสอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยู่กลางทะเลสาบ หนา้พพิธิภณัฑเ์นสท์

เล ่สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางผ่าน เมอืงมองเทรอซ(์Montreux) (ระยะทาง9ก.ม.ใชเ้วลา20นาที) เมอืงเล็กๆ

แสนน่ารักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นไขมุ่กแห่ง Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวา ทีม่ฉีาก

หลังเป็นภเูขาชมรูปปั้น เฟรดดี เมอรค์วิรี  (Freddie Mercury) นักรอ้งแห่งวงควนี (Queen) ตัง้อยู่ตรงจั ตุรัสตลาด 

เจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสิ  โน

คอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจํีานวนชัน้ทัง้หมด  29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่ัก

อาศยัอกีดว้ย จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ(Taesch)(ระยะทาง141ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั

โรงแรม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

   ทีพ่กั: Hotel Elite หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ักตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

สาํคญัตา่งๆ 

 

วนัทีส่ ี ่     ทาซ – เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์                                           อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

นําทา่น เดนิทาง สูเ่ซอรแ์มท  ดว้ย  Shuttle Train เดนิทางถงึ  

เซอรแ์มท Zermatt มเีวลาใหท้า่นเดนิเที่ยวชมหมู่บา้นเซอร์ แมทที่

น่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ย เขาสงูสวยงาม  เป็นเมอืงที่

ปลอดมลพษิทางอากาศเ พร าะยาน พาห นะในเ มอืงไม่ใช ้ น้ํามัน

เชือ้เพลิง แตใ่ชแ้บต เตอรีเ่ท่ านัน้ และยังมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็น

ยอดเขา แมททอรฮ์อรน์  (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอ ดเขาที่ มี

รูปทรงสวยทีส่ดุใน สวสิ เซอรแ์มทเป็น เมอืงทีม่ปีระชาก รนอ้ยมาก  และอาชพีหลกั ของคนพืน้เมอืง  คอื พนักงาน

โรงแรมและรา้นอาหาร  ซึง่รายไดห้ลกัของเมอืง นี้มาจากการท่ องเทีย่วในชว่ งฤดรูอ้นและฤดหูนาว  ในวันทีอ่ากาศ

เอือ้อํานวย จากเมอืงดา้นลา่งนี้ถา้สภาพอากาศดแีละสดใด  จะสามารถมองเห็นยอด เขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู  

3,833 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  สงูเด่นเป็นสง่าทา่มกลางเทื อกเขาแอลป์  

ดว้ยความสงู  4,447 เมตรจากระดบัน้ํา ทะเล  และมรีูปทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์ เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์  แบบ

สามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาที่ งดงามทีสุ่ดในสวสิ  และมคีวามโดดเดน่ไป

อกีเมือ่เอกลกัษณ์เฉพาะตวันี้ไดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลตดงัทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ท์

พคิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาที่ มี

หมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศยั  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 



บา่ย     นําทา่นน่ัง Shuttle Train กลบัสูเ่มอืงทา๊ซ แลว้นําทา่นเดนิทางโดย

รถโคช้ สู่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ (Interlaken)(ระยะทาง 111ก.ม.ใช ้

เวลา2ชม.30นาที) เมอืงตากอากาศเล็กๆที่  สวยเหมอืนในฝันตัง้อยู่

ระหว่าง ทะเลสาบ  Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ ยภเูขามทีวิ ทศัน์

บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น       รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  (มือ้ที ่7) เมนูอาหาร

ทอ้งถิน่ 

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 86 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1 ชม. 

30 นาท)ี 

   ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ักตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

สาํคญัตา่งๆ 

 

 

 

วนัทีห่า้     แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ – เมอืงกลาททบ์รกูจ ์        อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงแองเกิลเบริก์ เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู  อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ  ประเทศสวติเซอร์ แลนด ์

ลอ้มดว้ยเทื อกเขาแอลป์  จุดสงูสดุในพร มแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ  ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ  

3,020 เมตร  เหนือระดบัน้ํา ทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถ านีกระเชา้โรแตร์ เพือ่เดนิทา งขึน้สู่ ยอดเขาทติล ิ ส

(Titlis) ทา่นจะได ส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่ รยีกว่า โรแตร ์ เคเบ ิล้คาร ์ ทีจ่ะหมุนรอบๆ  ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้

360 องศาในขณะทีเ่ค ลือ่นทีข่ ึน้ ไปเรือ่ยๆ  ทา่นจะไดข้ ึ้ นชมทัศนียภาพ ที่งดงามของเทอืก เขาแอลป์  ชมถํ้าแข็งที่

สวยงาม และ เดนิเลน่ถา่ยรูปห รือเลน่หิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง

ครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวา มยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้

ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศยั 



 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยู่ทา่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขาแบบ

ระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

บา่ย นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสู่ เมอืงลเูซริน์  (Lucerne) เมอืงทอ่งเที่ยวยอดนยิมอนัดบั

หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา (ระยะทาง  35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาที)  จากนั้นพา

ทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละ

ชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 

ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ข องเมอืงลู

เซริน์เป็นสะพานไมท้ี่ มหีลังคาทีเ่กา่ แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ.1333 โดยใต ห้ลังคาคลุมสะพาน มภีาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิ คา้ของสวิสบรเิวณย่านOld Town เชน่ 

ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อสิระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั 

   สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

 

 

 

 

 

 

          

  จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั เมอืงซูรคิ (ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชัว่โมง) 

  ทีพ่กั: Holiday Inn Express Zurich Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกัทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลีย่นทีพ่ักไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่ักตดิงานแฟร ์หรอืมเีทศกาล

สาํคญัตา่งๆ 

 

วนัทีห่ก         เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ                                                                         อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)     

08.00น. ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

13.30น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

 

วนัทีเ่จ็ด         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

05.30น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 



 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่น แปลงไดต้ามความ เหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , สายการบนิ , 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถ ึ ง

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาชาํระคา่มัดจํา ทา่นละ 25,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท (รวมมดัจ า29,500บาท) 

กรุณาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจํา เป็นตอ้งชาํระคา่

ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมี อายุเหลือมากกว่า 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป- กลบัและ

จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบินโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเ งนิค่าจองคา่ทั วรแ์ลว้ ไม่ สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกร ณี  

และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทั ้ งกรุงเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด จาคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทัง้ส ิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรื อ ระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณีหอ้งพั กในเมอืงทีร่ะบุ ไวใ้นโปรแ กรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั  ถอืขึน้เครือ่งได้  7 กโิลกรมั  และคา่ประกนั

วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเก ินทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับต ามทีส่ายการบิน

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่สาํเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตัว๋  

6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนั ภยัการเดนิทา งสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผน

ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  



- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 ปี

บรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่ี อายุ 76-80 ปี

บรบิูรณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ ศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเ พิม่เตมิสามา รถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มันตามรายการทวัร ์

8.คา่รถป รับอากา ศนํา เทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ  พรอ้มคนขบัรถ  (กฎหมายไม่อ นุญาตใหค้น ขบัรถเกนิ  12 ช.ม./ วัน )  

 

 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

6. น้ําดืม่บนรถ มบีรกิารจําหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,500 บาท  

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ  : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หม ดกอ่นท าการจอง เพือ่ค วามถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ 

อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบ รอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัด หอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับ ผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สา มารถรับประกั น

ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิ้ นแทนผูจ้ัด นอกจากมเี อกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณ าในการตรวจคนเข ้ าเมอื ง-ออกเมอืง ไม่ ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เ มอืงหรอืกรมแ รงงานของทุ กประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี  เขา้ออกเมอืง เอกสาร เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกั นภยัการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ  กบั MSIG แบบแผน

ประกนัภยัแบบ EASY 3 โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ต าม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว   ทีบ่งัคบัให้บรษิทัน า

เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงื อนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเ ตมิ

จากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใิ นการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิ้ นแทนผูจ้ัด นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 

อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย กา รหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธใน

กรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์** 

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมอีายุไม่ตํา่กว่า  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึป ระเทศไทย และมจํีานวน หนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมีอายุไม่เพยีงพอ  กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ ตเลม่ใหม่ กอ่น

จัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที ) หากผูส้มัครเคยไดร้ั บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจั ดส่งหลกัฐาน ใหก้บัทางบรษัิท ทวัร ์      เพือ่ นําไปแสดงตอ่

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย  รปูสหีนา้ตรง  ฉากหลงัสขีาว  ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เก ิน 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 -  สาํเนาบัตรประชาชน/สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 -  สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุตํา่กว่า20ปี (บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดงันี้ 

 -  สาํเนาทะเบยีนบา้น/สาํเนาสตูบิัตร 

 -  หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สาํเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดา เพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมีหนังสือรับรองยนิยอม ใหบุ้ตรเดนิ ทางจากมารดาบิดา 

หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา- มารดา จะตอ้งมหีนังสอื รับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทา งกบับุคคลทีส่าม พรอ้มกบัยิ นยอมสนับสนุน

คา่ใชจ้่ายการเดนิท างใหก้บัเด็ก โดยสาม ารถขอเอกสารได ้ ทีส่าํนักงานเขต /อําเภอตามหลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น ของทา่น 

(พรอ้มแนบสาํเนาพาสปอรต์/สาํเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมนีายอําเ ภอหรอืผูอํ้านวยการเขต  ลงนามและประทบัตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวี ซา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทาง

ไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอก สารตอ่หน ้าเจา้ทีท่ีร่ับยื่นวซีา่ กรณีบิดา-มารดาหย่าร า้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบห ย่า และมกีาร

สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป  ท ัง้ภาครฐัแล ะเอกชน  ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบ รษัิททีท่า่นทํางานปัจจุ บัน   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ ให ้

ใช ้European แทน) และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวันลา  พรอ้มประทบัตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีา นาจอย่าง

ชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชส้าํเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คดั

สาํเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็ นนกัเร ียน/นกัศกึษา ใชห้นังสื อรับรอง ฉบับจรงิ จากสถา บันการศกึษาเทา่นัน้ ส ถานทตูไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 
 



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี    ในกรณีที่

ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ 

ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสมัพันธร์่วมกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน  อาท ิรา้นขายของทัว่ไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขาย สนิคา้ออนไลน์  ฯลฯ 

จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมาย แนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํา งาน แหลง่ทีม่ าของรายได ้ พรอ้มแนบหลกัฐ านหรอื เอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวั ตกิารเดนิบัญชี ที่

สมบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ตํา่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทาง

การเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่าย ไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้ นเมือ่ทา่นเดนิทาง กลบัสูภ่มูลิําเนา  โดย Statement ตอ้งเป็นฉบับ

ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคาร เทา่นัน้ หากผูย้ื่ นคํารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสาร ผ่าน Internet/Application ทา่นจําเป็นตอ้งนํา

เอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอกีครัง้ (ระบุสกลุเงนิ Euro เทา่นัน้) 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธ์ระหว่างตนกบัผู ้เดนิทาง  (Sponsor 

Letter) และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้่ายจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ดําเนนิการ

ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้ับการ สนับสนุน  เอกสาร

ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และ สะกดชื่อ - สกลุ ใหต้รง กบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้    (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่ วงหนา้ 

บางแห่งอาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์สาํหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจากบรษัิท

ฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคิํารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตวัแทน

ผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรืออาจสง่ผล

ใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ข ึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ท ้ายรายการทั วร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทนัที !! หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร  และถงึแมว้่าทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้าํระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น  ทางบรษัิทฯ  ขอความร่วมมอื ในการเชญิท่ านไปสมัภาษณ์ต ามที่

สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทั ้งชว่ยประสานงาน



กบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท  ใคร่ขอความร่วมมอืให ้ทา่นจัดสง่เอกสาร

ดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิกา รเดนิทาง ภายหลงัจากได ้รับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีน สถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น  

เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ตรงตามสาํเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี ้

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 



ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู กรณีวซีา่ของ

ทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 -  กรุณาจัดสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอร์มใบกรอกขอ้ มูลสาํหรับยืน่ วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร์ )    พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับริ ษัทฯทันที !! หากดําเนิ นการลา่ชา้  อาจสง่ผลตอ่กระบ วนการพจิารณาวซีา่ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์   ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 

 -  กรุณากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยข ้อมูลที่ ทา่นกร อกตอ้งตรงกั บเอกสารที่ จะใชย้ืน่ส ถานทตู 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็น ตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผ่า นระบบออนไลน ์หาก นําสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคล ้องกบั

ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการทํางานของทา่นใหช้ดัเจน (ระบุเป็น

ภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ร ิม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  -  กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิสาํหรับยืน่วีซา่ใหก้บับรษัิทฯ  อย่างชา้ไม่เกนิ 2 สปัดาห์ กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิทเป็นเพยีง

ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 


