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วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย              (-/-/-) 

22.00 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขา

ออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดข ัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้ม

กอ่นออกเดินทาง 

 

วนัท่ีสอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน 

เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์- เมืองชาฟฮาวเซ่น - น ้าตกไรน ์ย่านเขตเมืองเก่า เมืองเซนต ์กลั

เลน - มหาวิหารเซนต ์กลัเลน - หอ้งสมุดแอบบีย ์- ถนนมลัเทอรก์าสเซ - ถนนสไปเซอรก์าสเซ - 

ย่านโซนสีแดง - เมืองซูริค - โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมุน

สเตอร ์    (-/L/-) 

00.35 น. สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG970 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 

 น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองชาฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตัง้อยูบ่นฝั่งเหนือ

ของแมน่ ้าไรน์ เมืองท่ีมีความสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถาปตัยกรรมสไตลเ์รเน

ซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสิค กลางธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ น าทา่น เขา้ชม ความสวยงามของ น ้าตกไรน ์

(Rhine Falls) น ้าตกท่ีใหญแ่ละสวยท่ีสุดในทวีปยุโรป น ้าสีเขียวมรกตใสไหลอยา่งเช่ียวกราดท าใหเ้กิดฟองขาว

แตกกระเซ็นยามกระทบกบัแกง่หิน ละอองน ้าท่ีกระจายปกคลุมไปท ัว่เกิดภาพท่ีงดงามจบัใจ สูดอากาศบริสุทธ์ิและ

สมัผสัตน้ไมใ้หญเ่รียงรายท ัว่บริเวณน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเซนต ์กลัเลน (St. Gallen) เป็นเมืองทางตอนเหนือ

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีไดร้ับช่ือมาจากนักบุญกลัลสั (Gallus) ท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆ

เม่ือศตวรรษท่ี 7 แตป่จัจุบนัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางวงการแฟชัน่เส้ือผา้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
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 น าทา่นเดินทางสู่ ย่านเขตเมืองเก่า เมืองเซนต ์กลัเลน (Old Town of St. Gallen) อาคารบา้นเรือนสมยั

เกา่เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อค  ผ่านชม มหาวิหารเซนต ์กัลเลน 

(Stiftskirche St.Gallen Cathedra) เป็นหอคอยคูเ่ดน่เป็นสงา่ประจ าเมือง  น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก กบั 

หอ้งสมุดแอบบีย ์(Abbey Library) หอ้งสมุดท่ีเกา่แกท่ี่สุดในสวิสฯ และเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาคริสตท่ี์ใหญ่

และเกา่แกท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก น าทา่นเดินทางสู ่ถนนมลัเทอรก์าสเซ (Multergasse) ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกั

ของเมือง ท่ีมีร้านคา้มากมาย ท ัง้ร้านนาฬิกา รา้นเส้ือผา้ และของท่ีระลึกตา่งๆ และ ถนนสไปเซอรก์าสเซ 

(Spisergasse) อีกหน่ึงถนนสายชอ้ปป้ิง ท่ีมีอาคาร บา้นเรือนสไตลบ์าร็อคสวยๆ ตลอดถนนทัง้สาย ผ่านชม 

ย่านโซนสีแดง “Stadtlounge” (Red Carpet) จุดนั่งเลน่พกัผอ่นของเมือง มีลกัษณะพิเศษคือปูดว้ยพรมสีแดง

สวยเดน่เป็นเอกลกัษณน์ าทา่นเดินทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่ีมีขนาด

ใหญท่ี่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ละยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศและของทวีป

ยุโรป เมืองซูริคขึ้นช่ือเร่ืองมนตเ์สน่หข์องเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปัตยกรรมแบบเกา่กระจดักระจายอยูร่าย

ลอ้มเมือง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในอนัดบัตน้ๆของ

เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดว้ยน าทา่น  ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunste 

Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ท่ีถูกสร้างขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและ

สถาปตัยกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม รวมท ัง้ยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเลา่เร่ืองราวในประวติัศาสตร์ ท่ีส าคญั

อีกอยา่ง คือ โบสถแ์หง่น้ีเป็นท่ีเก็บรักษาพระคมัภีร์โบราณทางคริสตศ์าสนา นอกจากนั้นนักทอ่งเท่ียวยงัสามารถ
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ขึ้นไปชมวิวมุมสูงจากดา้นบนสุดของหอคอยไดอี้กดว้ย ถดัมา ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche 

หรือ St.Peter’s Church) หอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดนาฬิกาท่ีใหญท่ี่สุดในยุโรป โดยมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางท่ียาวถึง 8.7 

เมตร และระฆงัท ัง้ 5 ใบท่ีตีบอกเวลานั้นก็ใชท้  าการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถแ์หง่น้ียงัเป็นโบสถท่ี์

เกา่แกท่ี่สุดของเมือง มีประวติัการกอ่สรา้งยอ้นไปถึงสมยัศตวรรษท่ี 8 และไดร้ับการบูรณะเร่ือยมา ตวัอาคารท ัง้

ภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแตง่แนวโกธิคโบราณผสมบาโรค และ ผ่านชม โบสถฟ์

รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถเ์กา่แกท่ี่สรา้งขึ้นราวศตวรรษท่ี 9 ท่ีขึ้นช่ือเร่ืองงานกระจกสี (Stain 

Glass) มีหนา้ตา่งกระจกสีอนัสวยงามโดดเดน่  

                    ** อิสระอาหารค า่ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

   น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Express Affoltern, Zurich หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม เมืองซูริค - เมืองเบิรน์ - เมืองเบิรน์ - บ่อหมีสีน ้าตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์- ประตูเมืองโบราณ 

- น ้าพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั - บา้นท่ีอลัเบิรต์ ไอน์สไตน ์- ศาลาว่าการเมือง 

- โบสถม์ุนสเตอร ์- เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลยัเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - พิพิธภณัฑ์

โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน ์- ศาลาไทย - เมืองมองเทรอซ ์- ปราสาทชิลยอง 

- หมู่บา้นทาซ (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมืองเบิร์น ยงั

ถูกจดัอนัดบัใหอ้ยู ่1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 ไดร้บัการข้ึนทะเบียนให้

เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือปี 1983น าทา่นเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล 

(Bear Park) สตัวส์ญัลกัษณส์ าคญัของเมืองเบิร์น เพราะมีประวติัความเป็นมาเกา่แกต่ ัง้แตส่มยัผูค้รองเบิร์นในยุค

นั้นไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวต์วัแรกท่ีล่าได ้คือ หมี จึงไดต้ ัง้ช่ือเมืองน้ีว่า “เบิร์น” น าทา่นเดินทางสู่ ถนนบาห์น

ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จตุัรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์น มีท ัง้

รถรางและรถบสัว่ิงผา่นหลายสาย เมืองเกา่แหลง่ชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลกัท่ีทอดยาวเป็นถนนท่ีปูดว้ยหินตัง้แตยุ่ค

กลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป เป็น Spitalgasse , Marketgasse , Kramgasse โดยค าว่า 

Grasse นั้นแปลวา่ ถนน ท ัง้ 2 ฝั่งของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู่ โดยส่วนใหญช่ ัน้ล่างจะเป็นร้านคา้ หรือท่ี

เรียกวา่ “อาร์เขต” Arcade รวมระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กิโลเมตร รา้นคา้ส่วนใหญข่ายของหลากหลาย ตัง้แต่

ของท่ีระลึกจนถึงสินคา้แบรนดด์งัๆ เมืองเบิร์น เป็นเมืองเกา่ท่ีมีแมน่ ้า Aare ลอ้มรอบ 3 ดา้น สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ เมืองเก่าแห่งน้ี  ผ่านชม  ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm หรือ Prison Tower) 

เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางดา้นตะวนัตก , น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen) , หอ

นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรมั (Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm) , บ้านท่ีอัลเบิรต์ ไอน์สไตน ์

(Einstein Haus) , ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ผ่านชม โบสถม์ุนสเตอร ์(Munster) ส่ิงกอ่สร้างทาง

ศาสนาท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสิน

ครั้งสุดทา้ยของพระเจา้และยงัมีหอคอยใหน้ักทอ่งเท่ียวเดินขึ้นบนัไดวนไปชมทศันียภาพของเมืองเบิร์น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
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 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 15 นาที) ตัง้อยูท่างตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีสวยงามและมีเสน่หต์ามธรรมชาติ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์และยงัเป็นเมืองท่ีมี

ประวติัศาสตร์อนัยาวนานยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เม่ือชาวโรมนัยา้ยถ่ินฐานแผอิ่ทธิพลเขา้มาถึงบริเวณท่ี

ราบลุม่แหง่น้ี นอกจากน้ีเมืองโลซานน์ ยงัเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่และพระโอรส พระธิดาเม่ือครั้งยงัทรงพระ

เยาวอี์กดว้ย น าทา่น ผ่านชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ (University of Lausanne) เป็นมหาวิทยาลยัท่ี

เกา่แกแ่หง่หน่ึงของโลก ผ่านชม มหาวิหารโลซานน ์(Lausanne Cathedral) หรือมหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่ง

เมืองโลซานน์ อนัเกา่แก ่เร่ิมกอ่สรา้งเม่ือปี ค.ศ. 1718 เป็นอาคารแบบโกธิคท่ีมีความสวยงามติดอนัดบัยุโรปอีก

ดว้ย ผ่านชม พิพิธภณัฑโ์อลิมปิกสากล (The Olympic Museum) ซ่ึงตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นเนินเขาน าทา่น

เดินทางสู ่สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน ์(Park of Lausanne) ท่ีมีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนั

เป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงรัชการท่ี 9 เม่ือครั้งยงัทรงพระเยาว ์น าทา่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั ศาลาไทย 

(Thai Pavilion) ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์น าทา่นเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์

(Montreux) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเล็กๆแสนน่ารักท่ีต ัง้อยูบ่นชายฝั่งทางตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนักทอ่งเท่ียว

จ านวนมาก ซ่ึงเมืองแหง่น้ีถือเป็นเมืองอีกเมืองหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีเป็นอีกจุดหมายปลายทางในฝัน

ของใครหลายคนท่ีฝันเอาไวว้า่จะตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้ักครั้ง แมแ้ตผู่ท่ี้เคยมาเยือนแลว้ก็อยากท่ีจะกลบัมาซึมซบั
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บรรยากาศ ณ เมืองแห่งน้ีอีกอย่างไม่รู ้เบ่ือน าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of 

Chillon) ซ่ึงตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัออกของทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตวัเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร 

ปราสาทชิลยอง นับวา่เป็นปราสาทยุคกลางท่ีมีความเกา่แกก่วา่ 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึ้นในชว่งสมยัของ

โดยราชวงศ ์Savoy ซ่ึงถือไดว้า่เป็นอญัมณีทางประวติัศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด ์โดยแบง่เป็นหอ้งท ัง้หมด 25 

หอ้ง ในอดีตปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจร

ผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต ้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับการชมปร าสาทจะให ้

ความรูสึ้กเหมือนกบัวา่เราไดย้อ้นเวลากลบัไปสูอ่ดีต ซ่ึงสามารถสมัผสัไดจ้ากส่วนแรกคือ ป้อมปราการ ท่ียงัคงอยู่

ในสภาพพรอ้มท่ีจะป้องกนัการโจมตีไดต้ลอดเวลาน าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) ประตูสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt)  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Hotel Elite, Tasch หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีส่ี หมู่บา้นทาซ - เมืองเซอรแ์มท - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - หมู่บา้นทาซ - เมืองอินเทอลาเกน้ - 

ทะเลสาบทูน - เบรียนซ ์    (B/L/-) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางโดยรถไฟ สู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นท่ีตัง้ของ ยอด

เขาแมทเทอรฮ์อร์น (Matterhorn) ภูเขาซ่ึงมียอดแหลมทรงสามเหล่ียมท่ีสวยงามท่ีสุด อนัเป็นเหมือน

สญัลกัษณ์ของเมือง เมืองท่ีไดร้ับการยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษท่ีสุดของโลก เพราะเป็นเมืองท่ีไมอ่นุญาตใหร้ถยนต ์

หรือ ยานพาหนะท่ีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงว่ิง ใชก้ารคมนาคมส่วนใหญโ่ดยรถจากพลงังานไฟฟ้า แบตเตอร่ี หรือสตัว ์

เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมท่ีไดร้ับความนิยมสูง และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 

(Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิสฯ น าทา่นเขา้เช็คอินท่ีโรงแรมท่ีพกั อิสระใหท้า่นเดิน

เลน่เท่ียวชมความสวยงามโดยรอบของเมืองเซอร์แมท และ ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก กบั ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
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น าทา่นเดินทางโดยรถไฟ สู ่หมู่บา้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) หมูบ่า้นเล็กๆน่ารัก เมือง

ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นประตูแห่งเมืองเซอร์แมทน าทา่นเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเกน้ (Interlaken) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) มีความหมายตรงตวัท่ีแปลวา่ “เมืองระหวา่งสองทะเลสาบ” เป็นเมืองท่ีต ัง้อยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูก

ขนาบดา้นหนา้หลงัดว้ยเทือกเขาเขียวชะอุม่ ดา้นซา้ยขวาของเมืองเป็นทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบ

ดา้นซา้ยและขวาของเมืองโดยมีถนนสายหลกัตดัผ่าน 2 สถานี เมืองท่ีรวมกิจกรรมนักทอ่งเท่ียวภูเขาท ัง้ยงัมี

โรงแรมและรีสอร์ทมากมาย อิสระใหท้า่นเดินเลม่ชมเมืองตามอธัยาศยั 

                    ** อิสระอาหารค า่ เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั City Hotel Oberland, Interlaken หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีหา้ เมืองอินเทอลาเกน้ - เมืองแองเกิลเบิรก์ - ข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเชา้โรแตร - ถ ้าน ้าแข็ง - 

เมืองลูเซิรน์ - อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล       (B/L/-)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาที) ตัง้อยูเ่ชิง

ขุนเขา พรอ้มกบัฉากหลงัของเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทัง้ปีเป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทช ัน้น าของประเทศ

สวิตเซอร์แลนดท่ี์ตอ้งหาโอกาสมาเยือนสกัครั้ง โดยตวัเมืองนั้นตัง้อยูบ่นเนินเขาใกลก้บั "ภูเขาทิตลิส" (Mount 

Titlis) น าทา่นเดินทาง ข้ึนสู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเชา้โรแตร (Rotair) ซ่ึงสามารถชม

ทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางแบบ 360 องศา เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงถึง 3 ,238 เมตร มีหิมะปกคลุม

ยอดเขาตลอดทัง้ปี ในหน้าหนาวถือว่าเป็นอีกหน่ึงไฮไลทส์ าหรับนักท่องเท่ียว น าทา่น เข้าชม ถ ้าน ้ าแข็ง 

(Glacier Grotto) ท่ีไม่เคยละลาย มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกสูงสุดถึง 15 เมตร ใหท้า่นอิสระ

เพลิดเพลินกบัการเลน่หิมะบนลานสกี พรอ้มชมทิวทศัน์ของยอดเขาตา่งๆโดยรอบ ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาว

โพลนเป็นภาพท่ีหาชมไดย้าก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชุดอาหารสไตลเ์อเชีย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมอนัดบั

หน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา น าทา่นเดินทางสู ่อนุสาวรียสิ์งโตหิน

แกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพ
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อยา่งกลา้หาญของทหารสวิสฯท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 น าทา่นเดินทางสู่ สะพานไมช้า

เปล (Chape Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็น

เหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเกา่แกท่ี่สุดในทวีปยุโรป สรา้งขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหท้า่นอิสระชมความสวยงาม

โดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลายสะพานมีรา้นจ าหน่ายสินคา้พ้ืนเมืองของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย เชน่ ช็อค

โกแลต , เคร่ืองหนัง , มีดพบั , นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิ เชน่ Rolex ,  Omega , Tag Heuer เป็นตน้ 

                    ** อิสระอาหารค า่ เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Holiday Inn Express Luzern-Neuenkirch, Lucerne หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก เมืองลูเซิรน์ - เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย    (B/-/-)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนดแ์ละยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นช่ือ

เร่ืองมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายลอ้มเมือง ใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมยัใหมแ่ละถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในอนัดบัตน้ๆของเมืองท่ีมี

คุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 
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                    ** อิสระอาหารกลางวนั เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว ** 

น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพ่ือใหท้า่นมี

เวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ รา้นอาหาร 

13.15 น. น าทา่นเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG971 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  (-/-/-) 

06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

25 - 31 มกราคม 

2562 

55,999 55,999 55,999 12,999 39,999 

13 - 19 กุมภาพนัธ ์

2562  

58,999 58,999 58,999 12,999 42,999 

14 - 20 มิถุนายน 

2562 

59,999 59,999 59,999 12,999 43,999 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ** 

 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว เชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านละ ประมาณ 

3,500-4,000 บาท ** 

 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class)  

 คา่ภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ทา่นละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไมเ่กิน 30 ก.ก. (แตล่ะช้ิน ควรหนักไมเ่กิน 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 

ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น หรือ 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั  3 ทา่น 

Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ 

ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมเพ่ือ

คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อินเตอร์เน็ต คา่ซกั

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหนา้ทวัร์กอ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 21 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ท่านละ 36 ยูโร  (EUR) ตามธรรมเนียม หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 

1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
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 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 

บาท ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ

ส่วนน้ีขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดินทางถือไปจ่ายในวนัท่ีย่ืนเอกสาร สแกนน้ิว กบัเจา้หน้าท่ีของบริษทั โดยทางบริษทัจะมี

เจา้หนา้ท่ีไปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนันัน้) 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า สว่นน้ีภายในวนัท่ี 3 กอ่น

เวลา 14.00 น. เทา่นั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไมไ่ดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากทา่นมี

ความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหมอี่กครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting 

List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มา

ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือท ัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 31 วนั กรณี

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มช่  าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทา่น

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการอนุมติัวีซ่า รอนัดสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีท าให ้

ทางบริษัทไมไ่ดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คือ กอ่นว ันเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นักทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั้น ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณี

ใดๆท ัง้ส้ิน 

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการตา่งๆ
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ท ัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให ้

น าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-35 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 31 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

** ท ัง้น้ี ทางบริษัทจะหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวใหแ้ ก่

นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งต ัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ

บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราคา่บริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ขึ้นไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไมถึ่งตามจ านวนท่ี

ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหค้ณะได ้

ออกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวหรือ

เอเยน่ตทุ์กทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทอ่งเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางบริษทัยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่ส่วนใดสว่นหน่ึง 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่ไมผ่า่นการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้นจริงท ัง้หมด โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว  (Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่น

ละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 
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เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่

วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั การย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย่ื์นรับค ารอ้งขอวีซา่ เพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่ของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอยา่งนอ้ย (อาจไมร่วมเสาร์ - อาทิตย ์ในบาง

กรณี) ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัจ านวนของผูส้มคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซา่แบบหมูค่ณะ โดยทางแผนกวีซา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวนัและเวลาจากทาง

สถานทูตหรือศูนยร์ับค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซา่วนัใดบา้ง รวมไปถึงมีความจ าเป็นตอ้งใช ้

หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระสว่นตวัของทา่นในชว่งใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพิจารณาวีซา่ หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หมี้

ผลตอ่การพิจารณาวีซา่ (เลม่หนังสือเดินทางอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาท่ีสถานทูต) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แต่

ข ัน้ตอนการจอง หรือ กอ่นช าระเงินมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ เวลาท่ีทา่นสะดวกจะย่ืนวีซา่มากอ่น แผนกวีซา่จะประสานงาน

ใหอี้กครั้ง หากมีคิวย่ืนวา่งชว่งท่ีทา่นสะดวก แผนกวีซา่จะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะชว่ยอ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพิเศษ 

แตท่ ัง้น้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม ทา่นสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้น  

3.2 การย่ืนแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกวา่ปกติ  

** การบริการพิเศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ ไดแ้ก ่องักฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด ์เทา่นั้น  

** ส าหรบัค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง 

** 

4. กรณีท่ีทา่นไมส่ามารถย่ืนวีซา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งย่ืนกอ่น หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่น

จ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นตามจริงท ัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตวี่ซา่ยงัไม่

ออก เน่ืองจากทา่นย่ืนหลงัคณะ  
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5. มาตราฐานการพิจารณาวีซา่แบบปกติท ัว่ไปคือ 15 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ท ัง้น้ี ขึ้นอยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในชว่งนั้นๆ ซ่ึง

หากอยูใ่นชว่งฤดูกาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้  าการย่ืนขอวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไมอ่นุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูต

ออกมาใชร้ะหวา่งข ัน้ตอนการพิจารณาวีซา่ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส้ิน ดงันั้นหากทา่นมีความจ าเป็นในการใชเ้ลม่ฯเพ่ือเดินทาง กรุณา

แจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนลว่งหนา้ กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทาง

กลบัคืนด่วน ระหวา่งข ัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวีซา่ และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นั่น

หมายถึงจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหมท่ ัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาการพิจารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนินการ 

7. กรณีท่ีทา่นมีวีซ่าทอ่งเท่ียวเชงเกน้ชนิดท่ีสามารถเข า้ออกไดห้ลายครั้งโดยยงัไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดินทาง

ทอ่งเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซา่นั้นถูกใชม้าแลว้ตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเกน้ คือ วีซา่ออกจากประเทศใด จะตอ้ง

พ านักประเทศนั้นๆมากท่ีสุด มากอ่นแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงครั้ง หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน่ กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจ

คนเขา้เมือง หรือ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีทา่นมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยังไมห่มดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซา่ชนิดทอ่งเท่ียว

เทา่นั้น โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสือเดินทางเลม่ปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถึงวีซา่ชนิดท่ี

อนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า  ท ัง้น้ี ขึ้ นอยูก่บัประเทศ

ปลายทางอีกครั้ง กรุณาสง่หนา้วีซา่และหนา้ท่ีมีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเพ่ือความถูกตอ้ง 

หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ 

คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอร์สายการบินไม่อนุญาตใหเ้ช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่

เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ใน

กรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไมมี่นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมการบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแกส่ถานทูตฯ 

อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตฯ ไมมี่นโยบายในการคืน

คา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมือในสว่นน้ีเพ่ือให ้

การย่ืนค ารอ้งในครั้งตอ่ๆไปสะดวกมากขึ้น ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานทูตเป็นส าคญั 
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เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 

2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เทา่นั้น กรณีท่ีทา่นถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทวัร์อนัมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว โดยไมมี่จดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทาง

พิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ดา่นตรวจคนเขา้เมือง ท ัง้ฝั่งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้ -

ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณี

ใดๆก็ตาม 

3. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือท ัง้หมด หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือท ัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซา่ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหน้าหนังสือเดิน และ 

หนา้วีซา่มาใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือสว่นท่ีเหลือท ัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท ัง้น้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทอ่งเท่ียวท่ีไมไ่ดเ้กิดจากความผิดของ

ทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษี

น ้ามนั คา่ภาษีสนามบิน คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของบริษทัก ากบัเทา่นั้น 

9. นักทอ่งเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใชเ่หตุท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วีซ่าไมผ่า่น เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
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บริษัทจะรับผิดชอบคืนคา่ทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไมไ่ดช้  าระแกท่างคูค่า้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้

ตามหลกัปฏิบติัเทา่นั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได ้

อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั้น ถา้ส่ิงของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนด

จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ท่ี

โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น 
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การเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจริง มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้า

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หนา้ (หนงัสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 

ฉากหลงัตอ้งเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากบัวีซ่าประเทศอ่ืนๆท่ี

เคยไดร้บั เท่านัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษทั / รา้นคา้ :  

หนงัสือรบัรองบริษทัฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหนา้ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) 

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้ง

ระบุช่ือประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษทัฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั 

(ถา้มี) ท่ีอยู่ และเบอรติ์ดต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนงัสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ท่ีดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรบัย่ืน

เท่านัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา : จดหมายรบัรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ท่ี

อาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทูตรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัท่ี

นดัย่ืนวีซ่า ** 
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** ผูท่ี้ประกอบอาชีพ มีหนา้ท่ีการงาน จ าเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบริษทั สามาถใชป้ระกอบการพิจารณา

ได ้แต่ไม่สามารถใชย่ื้นแทนบญัชีส่วนตวัได ้ซ่ึงหากมีแต่บญัชีบริษทั เจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการรบัย่ืนได ้** 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณ)์ 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบริบูรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรือเดินทางพรอ้มบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ท่ีออก

โดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ท ัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนงัสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูใ่นการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พ่ี , 

นอ้ง , สามี , ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ าเป็นตอ้งย่ืนเอกสารส าคญัดงัน้ี ** 

- หนงัสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจา้ของบญัชี (ผู้

รบัรอง) ยืนยนัรับรองใหก้บัผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัท่ีนัดย่ืนวีซ่า ** โดยสะกด ช่ือ-

นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อพัเดทเป็นปัจจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัท่ี

นดัย่ืนวีซ่า ** 
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** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไข เจา้หนา้ท่ีอาจปฏิเสธการ

รบัย่ืนได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชี

เดียวกนั ** 

- เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สูติบตัร 

 

แผนท่ีการเดินทางเพ่ือการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

สถานท่ี : ศูนยย่ื์นค ารอ้งขอวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์TLS Contact Center อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร ์ชัน้ 12 

การเดินทาง : โดยรถยนตส่์วนตวั ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้ไม่มีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 

   : ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดินชิดซา้ยตาม

ทางเดินลอยฟ้าขา้มแยกสาธร นราธิวาส ประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลงมุ่งหน้าสู่

ถนนสาทร จากนัน้เดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร ์อยู่ทางดา้นขวามือของท่าน
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือขอย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

1. ช่ือ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั(ท่ีพกัอาศยัอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบนั (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุดว้ย 

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

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และท่ีอยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้บั     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูส้มคัร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 
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** ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริงทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนท่ีสุดเพ่ือ ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษทัเป็นเพียงตวักลางในการอ านวยความสะดวก
และบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น ** 
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