
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code : TG112 Romance SWISS 

     ทวัรส์วสิเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื  
สวสิเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิีส่วยงดงามชวนหลงใหล 

 

บนิตรงโดยสายการบนิไทยสะสมไมล ์50% 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

24 – 30 มกราคม 62 49,900 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 50% 

ของราคาทวัร)์ 

12,500 25  

14 – 20 กมุภาพนัธ ์62 49,900 12,500 25  

7 – 13 มนีาคม 62 53,900 12,500 25  

6 – 12 มถินุายน 62  56,900  12,500 25  

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  TG970 BKK-ZRH 00.35-06.55 
RETURN:         TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10 
 
 
 
 
 
 



 
 
วนัทีห่นึง่ กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

21.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิขาออกช ัน้ 4 โซน  D เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทย  (TG) เจา้หนา้ทีใ่หก้าร

ตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง สวุรรรณภมู ิ – ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ– น า้ตกไรน ์– กรงุเบริน์ – เมอืงเจนวีา – ทะเลสาบ

เจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and Palais des Nations     อาหาร

เทีย่ง,เย็น 

00.35 น. นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงซูรคิ  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์  โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที่  TG970  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 11 ชัว่โมง 35 นาท)ี 

06.55 น. เดนิทางถงึ  ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์  นําทา่นผา่น
ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่
ประเทศไทย 6 ชัว่โมง (ชว่งฤดรูอ้น)  จากนัน้ นําทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
เดนิทางสู่  เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ  (Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม.ใช ้
เวลา1ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ  Switzerland ซึง่ตัง้อยู่
ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนทีัง้ 3 ทศิทาง โดยมแีมน้ํ่า ไรน์ (Rhein) ไหล
ผา่นเมอืง  ใหท้า่นชมความงามของ น า้ตกไรน์  เป็นน้ําตกขนาดใหญท่ีส่ดุ
ของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่นแมน้ํ่าไรนบ์รเิวณพรมแดนระหวา่งรัฐชาฟเฮาเซนิกบั

รัฐซรูคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  น้ําตกแหง่นีม้คีวามกวา้ง  150 เมตรและ
สงู 23 เมตร ปลาทั่วไปไมส่ามารถวา่ยขึน้น้ําตกแหง่นีไ้ด ้  มเีพยีงปลาไหล
เทา่นัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไตข่ึน้น้ําตก  น้ําตกแหง่นีถ้อืกําเนดิขึน้ใน
ยคุน้ําแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว  14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้  ใหท้า่นอสิระ
ถา่ยภาพเก็บความประทับใจของน้ําตกไรน ์จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ กรงุ
เบริน์ ( Bern)  เมอืงหลวงของประเทศตัง้อยูใ่จกลางประเทศ
สวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีมน้ํ่าอาเร่  (Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง  
เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้  3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนอื  ทศิ
ใต ้และทศิตะวันออก  สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งกําแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้  มปีระชากร
ประมาณ 130,000 คน มยีา่นเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิเต็มไปดว้ยอาคารเกา่อาย ุ200-300 ปี 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงเจนวีา่  (Geneva) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่ เป็นศนูยก์ลาง
ทางการเงนิ  การทตู เป็นเมอืงทีม่อีงคก์รระหวา่งประเทศตัง้อยูม่ากทีส่ดุใน
โลก จากนัน้ นําทา่นชมทะเลสาบเจนวีา (Geneva Lake) เป็นจดุทอ่งเทีย่ว
สําคัญของเมอืง  บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและ   
สวนหยอ่มทีส่วยงาม ดงึดดูสายตาดว้ยน า้พุจรวดเจ็ทโด  (Jet d-Eau) ทีม่ี
น้ําพพุุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนอืทะเลสาบเจนวีานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีว
แลว้  ยงัมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทาง
ประวัตศิาสตร ์รวมถงึ วหิารเซนตปิ์แอร์ (St Peter's Cathedral) ซึง่มี
อายมุากกวา่  850 ปี นาฬกิาดอกไม้  จดุถา่ยรปูสําคัญตัง้อยูด่า้นหนึง่ของ
สวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน มองขา้มไปจะเห็น  รา้นสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ดอกไมจ้ะถกูจัดเรยีงใหม้สีสีนั ตา่งกนัไปตามฤดกูาล  ผา่นชม ที่
ท าการองคก์ารสหประชาชาตปิระจ ากรงุเจนวีา  Palais des Nations 
หนึง่ในอาคารทีสํ่าคัญทีส่ดุของกรงุเจนวีา  อาคารสขีาวหลังใหญน่ีไ้ดใ้ช ้

เวลาสรา้งนานถงึ 8 ปี 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่)  
 หลังอาหารเย็นนําทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ักเมอืงชาวาน เดอ โบกสิ (ระยะทาง

17ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30นาท)ี 

   ทีพ่กั: NH Geneva Airport Hotel  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 



 
วนัทีส่าม        ชาวาน เดอ โบกสิ - Aubonne Outlet – เมอืงโลซาน – เมอืงเวเวย่ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ทาซ 
                      อาหาร เชา้,เย็น                                                                                                                                                                         

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู่  Aubonne Outlet (ระยะทาง28
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ30นาท)ี  เอาทเ์ลต
ขนาดใหญใ่นสวติเซอรแ์ลนด์  มสีนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย เชน่ ADIDAS,DIESEL,MANGO, 
LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX,PUMA,GUESS 
และสนิคา้แบนดด์ังตา่งๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่น
ไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงโลซาน  (Lausanne) (ระยะทาง 24 ก.ม.ใชเ้วลา 15 นาท)ี เมอืงเล็ก  ๆ ทีต่ัง้อยูต่ดิกบั
ทะเลสาบเจนวีาทางดา้นเหนอื  มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบ
ลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่  ผูค้นสว่นใหญใ่นเมอืงจะพดู
ภาษาฝร่ังเศส  เพราะเมอืงโลซานอยูใ่กลก้บัชายแดนประเทศ
ฝร่ังเศส  สภาพบา้นเรอืนของโลซานเต็มไปดว้ยตกึและอาคาร
รปูทรงคลาสสกิในชว่งสมยัศตวรรษที่  12-14 มบีรรยากาศเงยีบ
สงบไมวุ่น่วาย  มรีะบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนี้
ยงัเป็นแหลง่ผลติไวนท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย 
นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืงทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ
(สมเด็จยา่ )และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลที ่9 ทรง
สําเร็จการศกึษาจากเมอืงนีด้ว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืง
ยา่นเมอืงเกา่สมยัโบราณ ผา่นชม มหาวหิารแหง่โลซานน์  หรอื 
วหิารนอเตรอดาม  (Notre-Dame) ตามชือ่เดมิเป็นโบสถ์
คาทอลกิ เป็นอาคารแบบโกธคิสวยตดิอนัดับยโุรปและถา่ยรปูหนา้
พพิธิภณัฑโ์อลมิปิก  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเวเวย่ ์  
(Vevey) (ระยะทาง 19 ก.ม.ใชเ้วลา  20 นาที) เมอืงทีแ่สนโร
แมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วตา่งก็
ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ  Pearls 

of the Swiss Riviera เพราะมี
อากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล 
และเมอืงนีย้งัยงัเป็นทีต่ัง้ของ   
สํานักงานใหญข่องบรษัิทใหญด่า้น
อาหารของโลกอยา่ง  เนสทเ์ล่  
Nestleดว้ย  แวะถา่ยรปูกบัจดุ
ไฮไลทข์องเมอืง  รปูปัน้ “ชาลี  
แชปปลิน้ ”(Chaplin Statue) 
ชาวองักฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีง
ในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและ
ทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ  ถา่ยรปูสอ้มยกัษ์ The Fork ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้
พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล ่สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางผา่น เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา15
นาท)ี  เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น ไขม่กุแหง่  Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมงัคห์รอื
ทะเลสาบเจนวีา ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาชมรปูปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิร ี( Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่วงควนี (Queen) 
ตัง้อยูต่รงจัตรัุสตลาด เจา้ของบทเพลง  We are the Champion ซึง่ถัดไปเป็น  Casino Barrière de Montreux 
โดยตรงขา้มกบัคาสิ   โนคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แตปี่ค .ศ. 1962 มจํีานวนชัน้
ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงทาซ  (Taesch) (ระยะทาง139ก.ม. ใช ้
เวลา2ชม.) น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

   ทีพ่กั: Elite Taesch Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่     ทาซ - เซอรแ์มท – อนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์                                          

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท  ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึเซอร์
แมท Zermatt มเีวลาใหท้า่นเดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ  



และมบีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ช ้

น้ํามนัเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้  และยงัมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์  (Matterhorn) ที่
ไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ  เซอรแ์มทเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก  และอาชพีหลักของคน
พืน้เมอืง คอื พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร  ซึง่รายไดห้ลักของเมอืงนีม้าจากการทอ่งเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นและฤดู
หนาว ในวันทีอ่ากาศเอือ้อํานวย  จากเมอืงดา้นลา่งนีถ้า้สภาพอากาศดแีละสดใด  จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์  ทีค่วามสงู  3,833 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล  ซึง่ความสงูของ  ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  สงูเดน่เป็นสงา่
ทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์  ดว้ยความสงู  4,447 เมตรจากระดับน้ําทะเล  และมรีปูทรงทีเ่ป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของ
แมทเทอรฮ์อรน์  แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจ่ดุสงูสดุบนยอดเขา  เรยีกไดว้า่เป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ  
และมคีวามโดดเดน่ไปอกีเมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนีไ้ดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลตดังทับเบอรโ์รน  และผูผ้ลติ
ภาพยนตรร์ายใหญพ่าราเมา้ทพ์คิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น  ซึง่
สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตาม
อธัยาศัย  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  

บา่ย     นําทา่นน่ัง Shuttle Train กลับสูเ่มอืงท๊าซ  แลว้นําทา่นเดนิทางโดย
รถโคช้สู่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ (Interlaken)(ระยะทาง111ก.ม. ใช ้
เวลา1.45ชม.)  เมอืงตากอากาศเล็กๆที่  สวยเหมอืนในฝันตัง้อยู่
ระหวา่งทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศน์
บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เย็น        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7)  

หลงัอาหารเย็น น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั เมอืงแองเกลิเบริก์  
(ระยะทาง 86 ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท)ี 

  ทีพ่กั:  Terrace Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์หรอืมี
เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

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

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู  อยูใ่น
รัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุใน
พรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ  ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ  
3,020 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตร์
เพือ่เดนิทางขึน้สู่  ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรง
กลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร์ เคเบิล้คาร์  ทีจ่ะหมนุรอบๆ  ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้
360 องศา ในขณะทีเ่ค ลือ่นทีข่ ึน้ ไปเรือ่ยๆ  ทา่นจะไดข้ึน้ชม ทัศนยีภาพ ที่
งดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชมถ้ําแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่
หมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขา
ทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)   

บา่ย นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานดีา้นลา่งและ เดนิทางสู่เมอืงลเูซริน์  (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบั

หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์  ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา (ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  จากนัน้พา

ทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละ
ชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล  (Chapel Bridge) 
ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลู
เซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาด
ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน   จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ บรเิวณยา่นOld Town เชน่ 

ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อาหารค า่อสิระตาม
อธัยาศยั 

   สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กัเมอืงกลาททบ์รกูจ(์Glattbrugg) (ระยะทาง65ก.ม.ใชเ้วลา1ชัว่โมง) 

  ทีพ่กั: NH Zurich Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีง 



  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก         เมอืงกลาททบ์รกูจ ์– สนามบนิซูรคิ                                                                 อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0)     

08.00น. ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซูรคิ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

13.15น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  
วนัทีเ่จ็ด         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

 
05.30น.   เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย

ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท (รวมมดัจ า24,000บาท) 
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี   
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ  และในตา่งประเทศ  ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก  หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้  ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่  หรอืไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ์  ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื  ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ  2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื  ระดับใกลเ้คยีงกนั  กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30  กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได้ 7 กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่สําเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว  
6. การประกนัการเดนิทาง  บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบแผน
ประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ76-80 ปี
บรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษา



เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์  MSIG ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนา้ มนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ  แลว้ ทางบรษิทัฯ  จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย  อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม  และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ  
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยั แบบ 
Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  โดยทัง้นีก้ารทําประกนันี้
จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว 
อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธใน
กรณีอืน่ ๆ  
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 



** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**  
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์  โดยมอีายไุมตํ่่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ  โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่  (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาดําเนนิการทําพาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่น

จัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลักฐานใหก้บัทางบรษัิททัวร ์     เพือ่นําไปแสดงตอ่

สถานทตู 
 

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

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดาบดิา  
หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา  จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกบับคุคลทีส่าม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุน
คา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของทา่น 
(พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา ) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขต ลงนามและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทาง
ไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่  กรณีบดิา -มารดาหยา่รา้ง  จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่  และมกีาร
สลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน  ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจบุนั   โดยระบุ

ตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ ให ้

ใช ้European แทน) และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอยา่ง

ชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ  ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) , หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ ( DBD), (คัด
สาํเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรอง ฉบบัจรงิ จากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณาบตัร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสามี    ในกรณีที่

ไมไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสามี  (Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปีเกดิ  

ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน  อาท ิรา้นขายของทั่วไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ  
จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้ม แนบหลักฐานหรอื เอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรณุาเลอืกบญัชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบญัชทีี่

สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํา่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆ ไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทาง

การเงนิเพยีงพอ  ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลํิาเนา  โดย Statement ตอ้งเป็นฉบบั

ภาษาองักฤษ  และออกจากธนาคารเทา่นัน้ หากผูย้ืน่คํารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสารผา่น Internet/Application ทา่นจําเป็นตอ้งนํา

เอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ (ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้) 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) ดําเนนิการ

ตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบญัชี (Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน  เอกสาร

ตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และ สะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้    (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ 

บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน) 
 

หมายเหต:ุ ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกบัขอ้มลูความเป็นจรงิ เนือ่งจากบรษัิท
ฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคํิารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทน
ผูส้มคัรได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผล
ใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิมดัจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย  กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์ พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันที  !! หาก

ดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร  และถงึแมว้า่ทา่นจะ
ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ  ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตาม ที่
สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กบัทางการสถานทตู และ หากสถานทตูมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอืให ท้า่นจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ภายหลังจากได ้ รับวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีนสถานทตู เพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของทา่น  
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 



โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

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

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามสําเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

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

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่คํารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทตู กรณีวซีา่ของ
ทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 



 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ  แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูสําหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์     พรอ้ม

จัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันที  !! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - ก รณุากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทตู 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด  บรษัิทฯจําเป็น ตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกบั
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของทา่นใหช้ดัเจน (ระบเุป็น

ภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์ กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


