
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : เดอืนสิงหำคม-ธันวำคม 2562 

WONDERFUL EUROPE 
Triple Mountains and Matterhorn Reflection 

สวติเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คนื 

• บินตรงสู่ประเทสสวติเซอร์แลนด์ เทีย่วครบเมอืงสวย เมอืงดังของสวสิ  
• เทีย่วชมกรุงเบิร์น ได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลก และยงัเป็นเมอืงทีถู่กจัดอนัดับอยู่ใน 1 ใน 10 

ของเมอืงทีม่คุีณภำพชีวติทีด่ีทีสุ่ดของโลก 
• ย้อนร ำลกึ สัมผสัถิ่นทีป่ระทบัเมื่อทรงพระเยำว์ ณ เมอืงโลซำนน์ เมอืงแห่งควำมทรงจ ำอนัสง่ำงำมของชำวไทย 
• ขึน้กระเช้ำยกัษ์ขึน้สู่ เขำกลำเซียร์ 3000 เดินข้ำม "The Peak Walk by Tissot" สะพำนแขวนทีม่คีวำมยำว 107 เมตร ชม

ทศันียภำพทีส่วยงำมของเทอืกเขำแอลป์ อนัสวยงำมแบบกว้ำงไกลสุดสำยตำ 
• รถไฟ Funicular ทีว่ิง่ผ่ำนอโุมงค์เจำะทะลภูุเขำสู่ เขำซุนเนกกำ ทีม่คีวำมสูง 2,228 เมตร พร้อมทั้งชม ทะเลสำบไลเซ 1 ใน 

5 ทะเลสำบทีม่กีล่ำวได้ว่ำมช่ืีอเสียงและสวยงำมทีสุ่ดของกำรชมววิยอดเขำยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น 
• น่ังรถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ ตำมรอยละครดัง ทีไ่ด้ช่ือว่ำเป็น Top of Europe สัมผสัมนต์เสน่ห์ควำมงำมและโรแมนติก

ทีสุ่ดแห่งสวติเซอร์แลนด์  
• ถ่ำยรูปกบั น ำ้พเุจทโด และนำฬิกำดอกไม้ สัญลกัษณ์ที่ส ำคญัของเมอืงเจนีวำำ 
• เทีย่วเมอืงลูเซิร์น เมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ะพำนไม้ชำเปล  

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

59,900.- 



 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

22.00 น.   คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวำ – โลซำนน์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ สวสิเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970 
 **ส ำหรับคณะที่ออกเดนิทำง 18-24 พ.ย.62, 06-12 ธ.ค.62 จะออกเดนิทำงเวลำ 00.35 น.และถึงซูริคเวลำ 06.55 น. *** 
07.50 น. เดินทางถึง สนำมบินซูริค (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม   
บ่อหมีสีน ้ำตำล (Bear Park) สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชม มำร์กำสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไป
ดว้ยร้านดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดั
เลาะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกำสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาดและร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชม นำฬิกำไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่
ละคร้ัง น าท่านแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ถูกสร้าง
ข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของพระเจา้   

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวำ น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ 

องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ำ้พุเจทโด ท่ีฉีดสายน ้าพุ่งสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 
ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นำฬิกำดอกไม้ สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา ท่านเดินทางสู่เมืองโล
ซานน์ (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติ
มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้ง
หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  
น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง โลซำนน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ขึน้เขำกลำเซียร์ 3000 – แทซ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยู่ริมชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “ไข่มุก
แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ
สวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกบั ปรำสำทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาท
โบราณอายกุวา่ 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจาก



 

 

ตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาท
แห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเกบ็ภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองท่ีตั้งของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 

125 คน น าท่านข้ึนกระเชา้ยกัษ ์ข้ึนสู่ เขำกลำเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" The Peak Walk by Tissot"  
สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาท่ีระดบัความสูง 3 ,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงแทซ (Teasch) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั HOTEL TAESCH หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง แทซ – เซอร์แมท – ขึน้เขำซุนเนกกำ – ทะเลสำบไลเซ – อนิเทอร์ลำเกน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์ว่ิงและเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกย่องว่าปลอด
มลพิษท่ีดีของโลก เซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง แต่ใชแ้บตเตอร่ีเท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอด
เขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส น าท่านเดินทางโดยรถไฟ หรือ 
Funicular ท่ีว่ิงผ่านอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาสู่ เขำซุนเนกกำ (Sunnegga) ท่ีมีความสูงเพียง 2,228 เมตร แต่เรียกไดว้่าเป็น
จุดชมวิวของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีสวยงามมากๆ โดยบริเวณบนยอดเขาน้ียงัประกอบไปด้วย
ทะเลสาบทั้ง 5 โดยจะน าท่านเดินเทา้ไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีมีกล่าวไดว้่ามีช่ือเสียงและสวยงามท่ีสุดของการชมวิว
ยอดเขายอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั้นคือ ทะเลสำบไลเซ (Leisee Lake) ท่ีตั้งบนความสูง 2,232 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
ในช่วงฤดูร้อนน ้าในทะเลสาบท่ีใสราวกบักระจก จะสะทอ้นภาพของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นบนผิวน ้าท่ีสวยงามยิ่งนกั 
(ถา้ในช่วงฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นพ้ืนน ้าแข็ง) น าท่านเดินทางกลบัลงมาท่ีเมืองเซอร์แมท เชิญท่านอิสระ
กบัการเดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลำเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)  อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบร์น
เนอร์โอเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมอืง  
น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง อนิเทอร์ลำเกน – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิร์น 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตั้งสถานีรถไฟข้ึนสู่ 
ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเที่ยวธรรมชำติ ขึ้นพิชิตยอดเขำจุงเฟรำ ท่ีมีความสูงกว่า



 

 

ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแขง็ท่ีมีขนาดใหญ่
จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง 
(Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแขง็ลึกถึง 30 เมตร 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 
บ่ำย พาท่านชมวิวท่ี ลำนสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดบัความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ

มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผสักบัภาพของธาร น ้ำแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขา
และเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป 
ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 
เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม 
สะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึง
เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่ำ 

 วนัที่หกของกำรเดนิทำง ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค – สนำมบิน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 เดินทางต่อสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตั้ งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของ

ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองน้ียงัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตาก
อากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู ่2 ขา้ง
ทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมือง ชมหอนำฬิกำเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์าร์กท่ีส าคญัแห่งหน่ึง
ของเมือง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซ่ึงเป็นสีน ้าเงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสี
น ้าตาลของบา้นเมืองสวยงามอยา่งยิ่ง น าท่านเขา้ชม ร้ำนท ำทองที่เก่ำแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths 
in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตั้ งแต่สมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อน
ดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดร้านน้ีเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะล ้าค่าและเคร่ืองประดบัหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก 
มีเวลาใหท่้านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล ้าค่าและเคร่ืองประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชั้น
น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

09.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซูริค เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายใน
สนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 
 **ส ำหรับคณะที่ออกเดนิทำง 18-24 พ.ย. 62 , 06-12 ธ.ค.62 จะออกเดนิทำงเวลำ 13.15 น.และกรงุเทพฯเวลำ 06.10 น.  



 

 

วนัที่เจด็ของกำรเดนิทำง เดนิทำงกรุงเทพฯ   

05.30 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
**************************************** 

ข้อควรทรำบ :  
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้

เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) 
เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
❖ กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 

วนัก่อนการเดินทาง  
❖ เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 

FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่ำน 

รำคำไม่รวมตัว๋ 
ท่ำนละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

19-25 ส.ค. 62 63,900 41,900 8,500 

23-29 ส.ค. 62 62,900 40,900 8,500 

06-12 ก.ย. 62 63,900 41,900 7,900 

13-19 ก.ย. 62 63,900 41,900 7,900 

23-29 ก.ย. 62 62,900 40,900 7,900 

04-10 ต.ค. 62 63,900 41,900 7,900 
**โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล** 

อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 



 

 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้ากเจา้หน้าท่ี) ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองใน

ระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท 
(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

- ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทาง
บริษทัได ้**  

- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** 
- [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก)์  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ผูย้ื่นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (โดยมาตรฐาน 18 สวิตฟรังก ์ต่อท่านตลอดทั้งทริป) 
 ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 21 สวิตฟรังก ์ต่อท่านตลอดทั้งทริป)   
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
❖ ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
❖ ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
❖ เม่ือไดรั้บการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
❖ หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
❖ การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 



 

 

❖ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

❖ เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่า 
หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ จ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ข้อมูลเบือ้งต้นในกำรเตรียมเอกสำรยืน่วซ่ีำและกำรยืน่ขอวซ่ีำ 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต

ง่ายข้ึน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เท่านั้น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไป
ยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษทัด้วย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่
ต ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
❖ ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิการเรียกเกบ็ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   
❖  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  และ

รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
❖ นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู ้

ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
❖ แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  
❖ แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
❖ แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 



 

 

❖ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทั
ฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไป
ช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

❖ กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเกบ็  

❖ กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

❖ กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
❖ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) 

ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมในรัสเซียไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน ผูเ้ดินทาง จะ
ไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคู่แบบไม่มีเตียงเสริม 

❖ โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
❖ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 



 

 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 



 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 



 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 



 

 

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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



 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง     มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


