
  

 
 

 

 

 

 



  

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี 

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง  

วนัที่สอง อาบูดาบี-สนามบินซูริค – ซิตี้ ทวัรซู์ริค - ลเูซิรน์ – สิงโตหินแกะสลกั –   

  สะพานไมช้าเปล  

02.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ดว้ยเที่ยวบินที่ EY073 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

06.50 น. ถึงสนามบิน เมืองซูริค (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่และศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์รวมทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางทางการธนาคาร การเงิน และตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่

เป็นอนัดับ4ของโลก น าท่านชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF โบสถ์ในสมัยกลาง และมหาวิหาร

คู่บา้นคู่เมือง กรอสมุนเตอร  ์(Grossmunste Church) ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูริค ถัด

มาคือโบสถ์อีกแห่งหน่ึง มีช่ือว่า Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดยดา้นบนสุดเป็น

ท่ีตั้งของหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) ท่ี

มีหน้าต่างกระจกสีอนัสดใสสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

 

 

 

 

 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร ์น (Lucerne) (ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  1 ชัว่โมง)  เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกหอ้มลอ้ม

ไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) 



  

ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหาร

สวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) 

ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็น

เหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งข้ึนเมื่อ

ปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนว

สะพาน  จากน้ันใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง,   มีดพับ

, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

น าคณะเขา้สู่ที่พกั IBIS HOTEL , LUCERNE  หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE – อินเตอรล์าเคน – ทาซ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตั้ง

สถานีรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศ

ให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟ

ท่องเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ท่ีมีความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุต

หรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางข้ึนสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้ าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่

จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสู่งที่สุดในยุโรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถ ้าน ้ าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใต้ธารน ้ าแข็งลึกถึง 30 

เมตร  พาท่านชมวิวท่ี ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปท่ีระดบัความ

สูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธาร

น ้าแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร 

โดยไม่ เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและ

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการ

ไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสุดในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท่้านไดช้ม

วิวทิวทัศน์ ท่ีสวยงามและแตกต่างกันจน ถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบ รุนเนิน 

(Lauterbrunnen) 

 

 

 

 



  

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นทาซ ประตสูู่ Zermatt (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 อิสระเดินเล่นและเก็บภาพภายในเมืองทาซ และพักผ่อนเพ่ือวันรุ่งข้ึนจะไดนั้่งรถไฟเดินทางสู่

เมือง เซอร์แมท 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั ELITE HOTEL, TASCH หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ ทาซ – เซอรแ์มท - กรุงเบิรน์ – บ่อหมีสีน ้าตาล – มารก์าสเซ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ นั่งรถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนต์

ว่ิงและเป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก  เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) 

เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีไดร้ับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ ามันเช้ือเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่าน้ัน และยังมีฉาก

หลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง

สวยท่ีสุดในสวิส น าท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองสวรรค์แห่งกีฬาสกี และการท่องเท่ียวในฤดู

หนาว เซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา Mattertal ในความสูงท่ี 1620 เมตรจากตีน

เขา เป็นเมืองท่ีมีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพ้ืนเมือง คือ พนักงานโรงแรมและ

รา้นอาหาร ซ่ึงรายไดห้ลักของเมืองน้ีมาจากการท่องเท่ียวในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ไดเ้วลา

พออนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ ทาซ 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (Bern) เมืองหลวงของประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด์ (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซ่ึงไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน

ปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยังถูกจัดอนัดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี



  

ท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สัตว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์

ของกรุงเบิร์น    น าท่านชม มารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบติูค 

เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่าน

ลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไป

ดว้ยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 

800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ ง น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์

Munster ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 

1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครั้งสุดทา้ยของพระเจา้   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั METROPOLE HOTEL , BERN หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์-  โลซานน ์– ศาลาไทย  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมือง มงเทรอซ์ Montreux (ระยะทาง 88 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชม.) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ท่ีสวยงาม น าท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง 

Chillon castle (ดา้นนอก)ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนี

วา ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทาง

ของนักเดินทางและขบวนสินค้าท่ีจะ สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่

ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชัน 

ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ย ปี ปราสาท

แห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรีย์แห่งความเกลียดชังของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการ

เอารัดเอาเปรียบของราชวงศ์ซาวอย โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผู้น า

ต่อตา้น แต่ทา้ยท่ีสุดคนหน่ึงถูกจบัประหารชีวิต คนหน่ึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขัง

คุกล่ามโซ่ไวท่ี้ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนท่ีราชวงศซ์าวอย จะถูกท าลายอย่างส้ินเชิงจาก

กองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 จากน้ันเดินทางต่อสู่เมือง เวเว่ย ์(Vevey) (ระยะทาง 7 กม. 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เมืองสวยน่ารักท่ีตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด ์โดย

ตวัเมืองตั้งอยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีช่ือเสียง

ของเวเว่ยม์ีมากขนาดว่านักท่องเท่ียว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่ง

ริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูป

กับ อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ มีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกา และ

เลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของชีวิต 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



  

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทาง

ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีสวยงามและมีเสน่หต์ามธรรมชาติ และยงัเป็นเมือง

ท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานยอ้นกลับไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เมื่อชาวโรมันยา้ยถ่ินฐานแผ่

อิทธิพลเขา้มาถึงบริเวณท่ีราบลุ่มแห่งน้ี นอกจากน้ีเมืองโลซานน์ ยังเคยเป็นท่ีประทับของ

สมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยงัทรงพระเยาวอ์ีกดว้ย  

น าท่านชมเมืองโลซานน์ ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ผ่านชมมหาวิทยาลยัแห่งโลซานน์ ซ่ึง

มหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก ผ่านชมย่านปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอร์ทเธอ

ดามอนัเก่าแก่ เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ.1718 เป็นอาคารแบบโกธิคท่ีมีความสวยงามติดอนัดับ

ยุโรปอีกดว้ย แวะถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล ซ่ึ งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา 

มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบท่ีงดงาม น าท่านชม สวนสาธารณะ ท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดห ู

ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงรัชการท่ี 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว ์

จากน้ันน าท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สู่ที่พกั AGORA SWISS NIGHT, LAUSANNE หรือเทียบเท่า 

วนัที่หก โลซานน ์– เมืองอันนาซี – เจนีวา - น ้าพุเจ็ทโด ้– สนามบินเจนีวา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอันเนอซี (ANNECY) (104 กิโลเมตรใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

เมืองหลวงของเขตซาวอยตอนบน ซ่ึงอาจจะเรียกว่าหอ้งรับแขกของภมูิภาคโรน-แอลป์ท่ีเต็ม

ไปดว้ยนักท่องเท่ียวชาวฝรัง่เศส และสวิสเซอร์แลนดเ์ป็นเมืองท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติ 

ทะเลสาบภเูขา ท าใหท่ี้น่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองท่ีผลิตน ้าแร่ชั้นน าของโลกดว้ย เดินทางถึง 

เมืองอนัเนอซี น าท่าน ชมเมืองอนัเนอซี เมืองพกัตากอากาศท่ีข้ึนช่ือของฝรัง่เศสซ่ึงจะมี

นักท่องเท่ียวจากหลากหลายชาติเขา้มาเยี่ยมชมตลอดปี ชมความน่ารักของเมืองน้ีบริเวณย่าน

เมืองเก่าท่ีแสนโรแมนติคดว้ย ตึกทรงโบราณสีสวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝ่ังคลองท่ีมีน ้ าใส

สะอาด และเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ีระลึก ถ่ายรูปคู่กับ ISLE PALACE สญัลกัษณ์ของเมืองอนั

เนอซี จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียว

ท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบ

เจนีวาท่ีไหลรวมเขา้กับแม่น ้ าโรหน์ (Rhone river) และเป็นแหล่งน ้ าจืดท่ีใหญ่เป็นอันดบัสอง

ของทวีปยุโรป อีกทั้ง กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) 

เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององค์กรระหว่างชาติส าคัญๆ หลายองค์กร เช่น ส านักงานใหญ่ของ



  

องค์การสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการคา้โลก 

(WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายังเป็นสถานท่ีจัดตั้งองคก์ารสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 

1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าท่านชม น ้าพุเจ็ทโด ้(The jet d’Eau) สญัลกัษณ์

ของกรุงเจนีวา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบเลอมงัค ์หรือทะเลสาบเจนีวาเป็นน ้าพุท่ีไดร้ับการยอมรับ

ว่ามีความสงูและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยน ้ าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร 

(459 ฟุต) น าท่านแวะถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบเจนีวา 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองเจนีวา เพ่ือใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY052 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

วนัที่เจ็ด อาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเที่ยวบิน 

10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอรเ์วย ์เที่ยวบินที ่EY404 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

20.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
อตัราค่าบริการ   

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน12

ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

26 กุมภาพนัธ ์– 04 มีนาคม 61 51,999 51,999 50,999 8,500 36,999 

17 – 23 มีนาคม 2561 51,999 51,999 50,999 8,500 36,999 

   



  

**คา่บริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 

**ราคาน้ีไม่รวมคา่วีซ่าเชงเกน้ ย่ืนสถานทตูสวิตเซอแลนด*์* 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  

ทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
  

 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



  

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปคนขบัรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยืน่วีซ่าเชงเกน้(ค่าวีซ่าลกูคา้ถือไปจ่ายหนา้งานวนัที่สแกนน้ิว) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



  

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 60 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยื่นวีซ่ากับทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลกูคา้ช าระมาแลว้ 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจ้งใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ  หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการ

เดินทาง อนัมิใช่ ความผิดของบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะ

ส่วนท่ีบริษัทยงัมิไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัทหรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกั

ปฏิบติัเท่าน้ัน 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 



  

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั (พาสปอรต์ธรรมดาเล่มสีเลือดหมูเท่าน้ัน) ฉบบัจริง มีอายุ 

การใชง้านคงเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า 

พรอ้มทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถา้มี) 

2. รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาว จ านวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 

ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

ใบหแูละค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่ายภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึง

ศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า   70-80% ของ

ภาพอย่างชัดเจน 

3. หลกัฐานการท างาน/การเรียน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้:  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียน

พาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

 กรณีพนักงานบริษัท: จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 

เงินเดือน จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุช่ือ

ประเทศ จดหมายจะตอ้งออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) ท่ีอยู่ 

และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: หนังสือรับรองการท างานจากหน่วยงานราชการ   

 กรณีเกษียณอายุราชการ: ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ หรือ จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับ

การเกษียณอายุ 

 กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายช้ีแจงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการงาน 

 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาองักฤษ  

 

(จดหมายรับรองการท างาน / การเรียน มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนันัดยื่นวีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่าน้ันและตอ้งสะกดช่ือ-นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา สมุดบัญชีประเภทออมทรพัย ์เป็นหลกัเท่าน้ัน   

เอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 



  

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร 

อัพเดทยอดเคล่ือนไหววนัท่ีเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

5. ส าเนา สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 6 เดือน (ถา้มี) 

6. ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 

7. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

8. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ / ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

9. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 20 ปีบริบรูณ์) 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณแ์ละไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดาหรือมารดา 

 เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดย

ท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า ยินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์

อย่างไรกับเด็ก 

 เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่าน้ัน และใหร้ะบุว่า บิดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

 

กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั  

(เก่ียวขอ้งทางสายเลือดเท่าน้ัน บิดามารดา,บุตร,พ่ีน้อง,สามีภรรยา) ตอ้งยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 หนงัสือรบัรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบบัจริง ระบุช่ือเจา้ของบญัชี(ผูร้บัรอง) 

และตอ้งระบุช่ือผูถู้กรบัรองดว้ย มีอายุไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ียื่นวีซ่า (สะกดช่ือ-

นามสกุลใหถู้กตอ้งตามหน้าพาสปอร์ต) 

 เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ยอ้นหลงั 6 เดือน ตอ้งมีตราประทบัจากธนาคาร 

อัพเดทยอดเคล่ือนไหววนัท่ีเป็นปัจจุบนัไม่เกิน 30 วนั นับจากวนัท่ีนัดยื่ นวซี่า  

***หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นสมุดบญัชีเล่มเดียวกนัเท่าน้ัน*** 

 เอกสารเพ่ืออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบัตร 

 



  

หมายเหตุ: 

 ผูส้มคัรตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์เพ่ือสแกนลายน้ิวมือ 

 ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตูสวิตเซอร์แลนด ์โดยประมาณ 10-15 วนัท าการ 

 ทางบริษัทฯไม่สามารถการันตี รูปถ่ายของท่านไดใ้นทุกกรณี ว่าสามารถใชย้ื่นไดห้รือไม่ ทั้งน้ีรูปถ่าย

ของท่านจะถูกพิจารณาโดยเจา้หน้าท่ีศนูยย์ื่นวีซ่าเท่าน้ัน หากทางศนูยย์ื่นขอรูปถ่ายใบใหม่ รบกวน

ท่านโปรดใหค้วามร่วมมือ ในการถ่ายรูปใหม่ ณ ศนูยย์ื่นวีซ่า TLScontact 

 หลงัจากท่ีผูส้มัครไดท้ าการยื่นขอวีซ่ากับทางศนูยย์ื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนดแ์ลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาต

ใหผู้ส้มัครท าการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชพ้าสปอร์ตเพ่ือเดินทาง กรุณาแจง้บริษัทฯ 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่ม

เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

แผนที่การเดินทางเพ่ือการยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์

สถานที่:   ศนูยย์ื่นค ารอ้งขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์TLScontact Center 

    อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้น 12 

การเดินทาง: รถยนตส่์วนตวั ท่ีตึกสามารถจอดรถได ้ไม่มีบริการประทบัตราท่ีจอดรถ 

 ขนส่งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากน้ันเดินชิด

ซา้ยตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึงทางลง เดินลงโดยใชบ้นัไดทางลง

มุ่งหน้าสู่ถนนสาทร จากน้ันเดินตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิต้ี

ทาวเวอร์ อยู่ทางดา้นขวามือ      

 

 

 

 

 

 

 



  

ใบกรอกขอ้มูลค ารอ้งขอวีซ่าเชงเกน้ สวิตเซอรแ์ลนด ์

!!! ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียด และน าส่งพรอ้มเอกสารประกอบการยืน่

วีซ่า !!! 

 

1. ช่ือ-นามสกุลปัจจุบนั ................................................................................................................... 

2. ช่ือ- นามสกุลตอนเกิด(หากเคยเปล่ียน)..................................................................................... 

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

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส   โสด       สมรส       หย่า        หมา้ย        แยกกันอยู่ 

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

7. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................. 

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

8. ที่อยูปั่จจุบนั(ติดต่อไดส้ะดวก).................................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ........................................อีเมล.์................................................................. 

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

กรุณาระบุ........................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ท  างาน/สถานศึกษา และที่อยู.่.......................................................................... 

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

 เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์...................................... ........................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยไดร้ับ    ประเทศ.........................ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..................ถึงวนัท่ี....................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

 ตวัผูส้มคัรเอง 

 มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ...........................................ความสมัพนัธ.์......................... 

15. ช่ือบุคคลท่ีเดินทางร่วมกับท่าน..............................................ความสมัพนัธ.์.........................  

       

การพิจารณาอนมุัตวิีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทตูฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียง
ตวักลางในการอ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้ เดินทางเท่านัน้ 


