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SWITZERLAND  

THE GOLDEN PASS EXPRESS 

        9 วัน 6 คืน  โดยสายการบินไทย (TG)  
กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดยีว เพมิท่านละ 

22 – 30 มนีาคม 66 109,900 11,900 

10 – 18 พฤษภาคม 66 129,900 12,900 

30  พฤษภาคม – 7 มถิุนายน 66 129,900 12,900 

21 – 29 มิถุนายน 66  129,900 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม 15CHF/ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปหัวหน้าทัวรที์ดูแลคณะจากเมืองไทย 27 CHF/ท่าน/ทรปิ 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง คา โรงแรมทพีัก 

1 กรุงเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 ซูริค – นาตกไรน์ – ซูริค – เบริน์ ✈  X Holiday Inn Bern Westside 

3 เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ ์    Eden Palace Au Lac 

4 มองเทรอซ์ – -ขนึรถไฟสาย Golden Pass Express สู่เมืองชตัดด์ – 
โกล เดอ ปยง – กลาเซียร์ 3000 – แทซ 

   Elite 

5 แทซ – เซอรแ์มท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอรน์ – อนิเทอลาเกน    Metropole 

6 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา– ทะเลสาบเบรียนซ์ – 
ทะเลสาบเบลาเซ 

   Metropole 

7 อินเทอร์ลาเกน – ลูเซิร์น –ลอ่งเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ซุก  X  Parkhotel 

8 ซุก – ซูริค – สนามบนิ  ✈ ✈  

9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการ

บินไทย โดยมเีจ้าหน้าที คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันทสีอง ซูรคิ – นาตกไรน์ – ซูรคิ – เบิรน์ 

00.35 น. ออกเดินทางสู่สวิสเซอรแ์ลนด์ โดยสายการบินไทย เทียวบิน TG 970 

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร  จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟเฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนาตกไรน์ 

(RhineFall) นาตกทีใหญ่ทีสุดในยุโรปสวยงามและตืนตาตืนใจ เกิดจาก แม่นาไรน์ทังสายไหลผ่าน

หน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเปนนาาตกขนาดใหญ่ทีสุดในยุโรป นําท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) 

เมืองทีใหญ่ทีสุดในประเทศ นําท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สร้างขึน

ในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เปนสํานักแม่ชีทีมีกลุ่มหญิงสาวชนชันสูงจากทางตอนใต้

ของเยอรมันอาศัยอยู่ นําท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเก่าแก่ทีมีมาตังแต่

สมัยศตวรรษที 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางทีสําคัญของเมืองและยังเปนศูนย์กลางการค้าของย่าน

ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 นําท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เปนเมืองมรดกโลกในป 

ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน    1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดของโลก

ในป ค.ศ.2010 นําท่านชมบ่อหมีสีนาตาล (Bear Park) สัตว์ทีเปนสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นําท่าน  

ชมมารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปจจุบันเต็มไปด้วยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เปนย่านทีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะ

กับการเดินเทียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ป นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมี

ระดับสูงสุดของเมืองนี ถนนกรัมกาสเซ ซึงเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคาร
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โบราณ ชมนา ิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ป ทีมี “โชว์” ให้ดทูุกๆชัวโมงในการตีบอกเวลาแต่ละ

ครัง นํ าท่ าน แวะถ่ายรูป กับ โบ ส ถ์  Munster สิ งก่อสร้างท างศาสน าที ให ญ่ ที สุดใน ป ระเท ศ

สวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึนในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบรรยายถึงการตัดสินครังสุดท้ายของ

พระเจ้า 

คา อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั  

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Holiday Inn Bern Westside หรอืเทียบเท่า 

วันทสีาม เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นําชมเมืองทีเปนศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองทีตังองค์การ

สากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ นาพุเจทโด ที

ฉีดสายนาพุ่งสูงขึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นา ิกาดอกไม ้

สัญลักษณ์ทีสําคัญของเมืองเจนีวา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมือง 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึงตังอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นับได้ว่าเปนเมืองทีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากทีสุดเมืองหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานมาตังแต่ศตวรรษที 4 ในสมัยทีชาวโรมนัมาตังหลักแหล่งอยู่บริเวณรมิฝงทะเลสาบทีนี เมอืงโล

ซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทีสวยงาม และอากาศทีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด

นักท่องเทียวจากทัวโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศทีนี เมืองนียังเปนเมืองทีมีความสําคัญสําหรับชาว

ไทยเนืองจากเปนเมืองทีเคยเปนทีประทับของสมเด็จย่า จากนันนําท่านชม สวนสาธารณะทีมีรูปปนลิง 

3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานทีทรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว์ และถา่ยรูปกับ ศาลา

ไทย ทีรัฐบาลไทยส่งไปตังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  

 จากนันนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)  เมืองตากอากาศที

ตังอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริม

ทะเลสาบ 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Eden Palace Au Lac หรอืเทียบเท่า  
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วันทสี ี มองเทรอซ์ – ขึนรถไฟ Golden Pass Express สู่เมืองชตัดด์ – โกล เดอ ปยง – 
กลาเซยีร ์3000 – แทซ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง ชตัดด์ (GSTAAD) ด้วยรถไฟ Golden Pass Express ระหวา่งทางให้ท่าน

เห็นธรรมชาติอันงดงามสองข้างทางของสวิส  โดยเมืองชตัดด์นันเปนเมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอันดับ

ต้นๆของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนีมีบ้านตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี แอนดรูส์ (เดอะซาวด์

ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดังพร้อมทังเหล่าเซเล็บของโลกอาทิ ไมเคิล 

แจ็กสัน, เจ้าฟาชายชาลส์ เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตัน ท่านอาจจะได้พบกับคนดังๆได้ทีนี 

นําท่านขนึกระเช้ายกัษ์ ขนึสู่เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000)  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเดินข้าม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนทีมีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที

ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพทีสวยงามของเทือกเขาแอลป อันสวยงามแบบ

กว้างไกลสุดสายตา นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) 

 

 

 

 

 

 

 

คา รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Elite หรอืเทียบเท่า 
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วันทหี้า แทซ – เซอรแ์มท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ – อินเทอลาเกน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมทีได้รับความนิยมสูง เนืองจาก

เปนเมืองทีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นามันเชือเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี

เท่านัน จากนันนําท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟาเพือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมท

เทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสูงถึง 4,478 เมตร และได้ชือว่าเปนยอดเขาทีมีรูปทรงสวยทีสุด

ของเทือกเขาแอลป ชืนชมกับทิวทัศน์ทีสวยงาม ณ จุดสูงทีสุดบรเิวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง 

 นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เปนเมืองทีตังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติ

แบบสวิตเซอรแ์ลนด์ในเมอืงเล็กๆ 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Metropole หรอืเทียบเท่า 

วันทหีก อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา– ทะเลสาบเบรยีนซ์ – ทะเลสาบเบลาเซ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรนิเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศทีสวยงาม เพือขึนกระเช้าEiger 

Express กระเช้าลอยฟาตัวใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเช้าตัวนีนอกจากจะให้ท่านได้เห็น

วิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล้วยังจะช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เมือเทียบกับการ

ขึนสู่ยอดเขาแบบเดิม หลังจากนันนําท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพือขึนสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอยู่สูงทีสุดในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเส้นทางขึนสู่ยอดเขา

ท่านจะได้ผ่านชมธารนาแข็งทีมีขนาดใหญ่   โดยเมือป คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขา

จุงเฟรา เปนพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสูงกว่าระดับนาทะเลถึง 11,333 
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ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลังจากนันนําท่านเข้าชมถานาแข็ง (Ice Palace) ทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้

ธารนาแข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและ

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และทีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีทําการไปรษณีย์ทีสูง

ทีสุดในยุโรป 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

 นําท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรยีนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชม

ความสวยงามระหว่างทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายทีตังอยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนัน

ตามรอยซีรีย์ดัง Crash Landing On You จากนันนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee 

Lake) ทะเลสาบนีนาเทอร์ควอยส์  เปนทะเลสาบของเอกชน ทีอยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่

ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เปนทีๆใช้ไว้สําหรับเพาะพันธ์ุปลาเทราซ์ ด้วยความ

สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีนาทะเลสาบมีสีนาเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็น

พนืดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขนึชือว่า Blausee 

Blue Trout  โดยยังเปดให้นักท่องเทียวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย  

สมควรแก่เวลา นําท่านกลับสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) 

 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมือง (ชสีฟองดว์ู) 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Metropole หรอืเทียบเท่า 

วันทเีจ็ด อินเทอรล์าเกน – ลูเซิรน์ –ล่องเรอืทะเลสาบลูเซิรน์ - ซุก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ ที

ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ทีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือเปนอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของ

ทหารสวิสทีเกิดจากการปฏิวัติในฝรังเศสเมือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง
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มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแมน่ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึงเปนเหมือนสัญลักษณ์

ของเมืองลูเซิร์น เปนสะพานไม้ทีมีหลังคาทีเก่าแก่ทีสุดในยุโรป สร้างขึนเมือป ค.ศ.1333 โดยใต้

หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรข์องชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนันให้ท่านได้อิสระ

เลือกซือสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโก  แลต, เครืองหนัง, มีดพับ, นา ิกายีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 

Omega, Tag Heuer เปนต้น  

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 

 นําท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสีพันธรัฐทีมีขนาดใหญ่เปน

อันดับที4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาทีโอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ 

(MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทําให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิงขึนทะเลสาบลูเซิร์น 

ได้ชือว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เปนอาคารบ้านเรอืนแบบ

สมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเปนสวนสาธารณะ มีดอกไม้

นานาพรรณออกดอกบานสะพรงั 

 จากนนัเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบทีสวยงามราวกับเทพนิยายตังอยู่ทางภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนียังมีอัตราการเก็บ

ภาษีทีค่อนข้างตาจึงถือเปนทีตากอากาศทีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมา

เยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเปนเรืองธรรมดาไปเลย นําท่านชม

เมืองชมหอนา ิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กทีสําคัญแห่งหนึงของเมือง ด้วยความสูงของ

หอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึงเปนสีนาเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนาตาลของ

บ้านเมืองสวยงามอย่างยิง มีเวลาให้ท่านเดินขึนบันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนา ิกา ทีท่านจะ

สามารถเห็นวิวทีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's 

church) โบสถ์ศักดิสิทธิทีสําคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขนึตังแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนาน

ถึง 6 ป ถือเปนหนึงในสถาปตยกรรมทีสําคัญทีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึงในสวิตเซอร์แลนด์ 

นอกจากนี ชาวสวิสยังมีความเชืออีกว่า  ถ้าใครมีเรืองทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บปวย ถ้าได้มาขอพรกับ

โบสถ์แห่งนี จะช่วยบรรเทาให้ดีขนึอย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามพีิธีภายในโบสถ์ อาจไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้า

ชม) นําท่านเข้าชมร้านทําทองทีเก่าแก่ทีสุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in 

Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการตังแต่สมัยศัตวรรตที 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งใน
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รูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปนและจิตรกรรมฝาผนัง 

ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในป 1971 ได้เปดร้านนีเปนพิพิธภัณฑ์ศิลปะลาค่าและเครอืงประดับ

หายาก และบางชินมีเพียงชินเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชืนชมอาคาร งานศิลปะลาค่าและ

เครืองประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนา ิกาชันนําระดับโลกให้ท่านเลือกซือเลือก

ชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC 

, Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี Zug Cherry 

Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กทีมีรสชาติทีเปนเอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยป มี

บุคคลทีมีชือเสียงมากมายต่างเคยลิมลองเค้กจากร้านนี เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill 

หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมีการทําฟาร์มผลไม้ ทังสตอเบอร์รี, บูลเบอร์รี, 

ราสเบอรรี์,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทัง เชอร์ร ีทีมีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น 

เย็น รบัประทานอาหารคา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

ทีพัก นําท่านเข้าสู่ทพีัก Park hotel หรอืเทียบเท่า 

วันทแีปด ซุก – ซูรคิ – สนามบิน 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปงสินค้าปลอดภาษี 
(Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเทียวบินที TG 971 

วันทเีก้า กรุงเทพฯ 

06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 

SWITZERLAND  

THE GOLDEN PASS EXPRESS 

9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดยีว 

22 – 30 มนีาคม 66 109,900 11,900 

10 – 18 พฤษภาคม 66 129,900 12,900 

30  พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 66 129,900 12,900 

21 – 29 มิถุนายน 66  129,900 12,900 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถรวม15 CHF/ท่าน/ทรปิ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ดีูแลคณะจากเมอืงไทย 27 CHF/ท่าน/ทรปิ 

***โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล*** 
 

เงือนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มสีัญชาติไทย 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* ที

ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวัคซีน 

เงือนไขการให้บรกิาร 

1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ทีนังจะยนืยันเมือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน  

***ในกรณทีตี้องการให้บรษัิทยืนวซี่าให้ คา่วีซ่าจะต้องชําระเข้ามาพรอ้มคา่มัดจํา*** 

2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่า 

ภายใน  3 วันนับจากวนัจอง หากไมส่่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนญุาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดย

อัตโนมัติ  
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3. เมอืได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหนา้ทีก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าที ทางบรษัิทขอสงวนสิทธไิม่รบัผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที

เกิดขนึ 

5. การยนืวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวีซ่าไมเ่หมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและ

ยนื รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพอืประกอบการตัดสินใจกอ่นการจองได้จากทาง

เจ้าหน้าที 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพิเศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่

สะดวกใน  การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล

สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเปนหมูค่ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเปนต้องดูแล

คณะทัวร์ทังหมด 

อัตราค่าบรกิารรวม 

1. ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์

 อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรบัอากาศนาํเทียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที) 

ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอืประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับ

ทางบรษัิทได้ **  

- เบยีประกันเรมิต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบยีประกันเรมิต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมอีายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ป **   

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชวิีตหรอืเสยีอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ค่าภาษีมูลคา่เพมิ 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครอืงดืมทีสงัพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นาหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา่ 20 ก.ก., ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, ค่า

กระเปาเดินทางหรือของมค่ีาทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เปนต้น 

3. ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขนึราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเปาในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเปาและทรัพยส์ินด้วยตัวท่านเอง 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเสวิตเซอรแ์ลนด์รวมค่าบริการยนืวีซ่า (6,900.-บาท)  

6. ค่าทิปพนกังานขับรถและไกด์ท้องถิน  (15 CHF/ตอ่ท่าน)  

7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (27 CHF /ต่อทา่น) 

เงือนไขการชําระคา่ทัวรส่์วนทเีหลือ 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทเีหลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมัติวีซ่าหรอืยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทเีกิดขึนจรงิ 

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรยีมเอกสารยืนวซี่าและการยนืวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเปนดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขนึ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านต้องแจ้งให้

ทางบรษัิทฯ ทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า

ทีค่อนข้างนานและอาจไมส่ามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้เดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรอืงการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที

ตนพํานกัหรือศึกษาอยู่เท่านนั 

4. หนังสือเดินทางต้องมอีายุไม่ตากว่า 6 เดือน โดยนับวันเรมิเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตากว่า 6 

เดือน ผู้เดินทางต้องไปยนืคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

ให้กับทางบรษัิทด้วย เนอืงจากประวัติการเดินทางของท่านจะเปนประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคําร้องขอวีซ่า 

และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรบัติดวีซ่าไม่ตากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางนันๆ และพาสปอร์ต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ 

แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 
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ข้อมูลเพิมเติมเรอืงตัวเครอืงบินและทนีงับนเครอืงบิน 

1. ทางบรษัิทได้สํารองทีนังพรอ้มชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ

ใด ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบิน ซึงมค่ีาใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2. หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอย่างน้อย 

3. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการ

บินกําหนด เช่น ต้องเปนผูที้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืนได้อย่างรวดเรว็ในกรณทีีเครอืงบินมี

ปญหา เชน่ สามารถเปดประตูฉุกเฉินได้ (นาหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ทีมีปญหาทางด้านสุขภาพ

และรา่งกาย และอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขนึอยู่กับทางเจ้าหนา้ทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที

เช็คอินเท่านัน 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 

กรณีทีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือ

ตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึง เพือเปนการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเปนลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไมว่่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มี

ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนึง เพือทํา

เรอืงขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดังนี 

 4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจํานวน ยกเว้น ค่าใช้จ่าย

 ทีเกิดขนึจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น คา่มัดจําตัวเครือง คา่บรกิารแลนด์ ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทังหมด 

 ยกเว้น ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรียมการนําเทียว ทังหมด เช่น ค่ามัดจําตัวเครือง ค่าบริการแลนด์ 

 ต่างประเทศ เปนต้น” 

 4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ ไมคื่นเงินค่าทัวร์ทังหมด 

 ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเทียวตามข้อกําหนดด้านบน ซึงมีการหักเงินในบางส่วนนัน เนืองจากทางบริษัทมี

 ค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือการเตรียมการจัดนําเทียวไปแล้ว เช่น การมัดจําทีนังบัตรโดยสารเครืองบิน  การจอง

 ทีพัก  และ ค่าใช้จ่ายทจํีาเปนอืนๆ  เปนต้น ** 
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 4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปใหม่, สงกรานต์ เปนต้น บางสายการ

 บินมีการการันตีมัดจําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะ

 ไม่มกีารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวรทั์งหมดทีชําระแล้ว ไมว่่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดี

คืนเงินค่าบรกิารตามทีลูกค้าได้ชําระมาแล้วหลังจากหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจรงิ โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 

วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***

 4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที

 ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธทีิจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

 4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไมเ่ดินทางพร้อม

 คณะถือว่าท่านสละสิทธ ิไม่อาจเรยีกร้องคา่บรกิารและเงินมัดจําคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ 

เงือนไขในการยกเลิก  

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมผีลทําให้คณะเดินทาง ไ ม่

 ครบตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ (20ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

 อืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 2. กรณีเจ็บปวย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

 เลือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 3. กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา

 มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัว

 เครืองบินหรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณีทีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม

 จํานวน  

 4. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ  ไม่คืนค่าทัวร์

 ทังหมด 

 5. กรณีผู้เดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนอืงจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไมว่่าเหตุผลใดๆ 

 ตามทางบรษัิทของสงวนสิทธใินการ ไม่คืนค่าทัวรทั์งหมด 

ข้อมูลเพมิเติมเรอืงโรงแรมทพีัก 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้อง

 คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและ

 บางโรงแรม  อาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เปน 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมมี่เครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติา 

3. กรณีทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลให้คา่โรงแรมสูงขนึมากและห้องพักในเมอืงเต็ม  
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       บริษัทฯขอสงวนสิทธใินการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีมีลักษณะเปน Traditional Building ห้องทีเปนห้องเดียวอาจเปนห้องทีมีขนาดกะทัดรตั  

       และไม่มีอ่างอาบนา ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

 แตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด์) 

ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยืนประมาณ 15 วันทําการ  

หรอืมากกว่านนั ขนึอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต 

ยืนวีซ่าแสดงตนทศีูนย์ยืนวีซ่า VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยนืวีซ่าเขา้สถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าททีัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

**ลูกค้ากรุณาอยา่ยึดติดกับการยืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เรอืย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสาํหรับประทับวีซ่า

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยนืวีซ่าด้วย)  

***ในกรณทีีถือพาสปอรต์ สัญชาติไทย แต่พํานักอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนักเรยีน 

นักศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยืนขอวีซ่า

จะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน

ขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนรีวมไปถึงผู้เดินทางทีถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหน้าต้องมเีนอืทีในรูปถ่าย 70-80% ของพืนที พนืหลังสขีาวเท่านัน ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 

รวบผมให้เห็นหู เห็นควิ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครอืงประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึกและ

ไม่มรีอ่งรอยชํารุด *** 
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3. หลักฐานการทํางาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอืของผู้เดินทางเปนกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุ

ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สัญญาเช่าที 

โฉนดทีดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหน่ง,เงินเดือน,วันเรมิทํางาน,วันทีลาพกัร้อน 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรยีนทีออกจากสถาบันทีกําลังศกึษาอยู่  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คําว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทูตทียนื) 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณผีู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชอีอมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ทัวไป ย้อนหลัง 3 เดือน ทีออกจากทางธนาคารเทา่นัน พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูต

จะไม่รบั Bank Statement ทีปรนิเองจาก Internet (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรอื

ถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพอืใหอั้พเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืนวีซ่า) 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 3 เดือน ที

ออกจากทางธนาคารเทา่นัน พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืนวีซ่า 

(ของผู้ทีออกคา่ใช้จ่าย) และต้องมหีน้า Passport ของผู้ทีออกคา่ใช้จ่าย พร้อมหนังสือชีแจงออกค่าใชจ้า่ย

เปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บรษัิทออกค่าใช้จ่ายให ้ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชี
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ออมทรพัย์ย้อนหลัง 3 เดือน ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่

เกิน 15 วันนับจากวันยนืวีซ่า (ของผู้ทีออกคา่ใช้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) 

และต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการค้า (พ.ค.0403) พรอ้ม

หนังสือชแีจงออกค่าใช้จ่ายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะต้องสะกดชือ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบัญชีครบทกุตัว และ

จะต้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน้า 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเปนรูปแบบทีเปนตัวครงึกระดาษ A4 ไม่

สามารถใช้ยนืได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไม่รบัพิจารณา Bank Statement ทปีรนิจากอินเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทอีอกจากธนาคารแต่ไมม่ตีราประทับ , บัญชติีดลบ บัญชกีระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหน ีกองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารส่วนตวั 

- สําเนาทะเบียนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตากว่า 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน) 

 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ป ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พรอ้มแนบสําเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณเีด็กทบีิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใด

เปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
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*** กรณเีด็กอายุตากว่า 18 ป บิดาและมารดาลงชือรับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซ่า 

- *** ในวันยืนวีซ่ากรุณาถือเอกสารตัวจรงิต่างๆ เชน่ ทะเบยีนพาณชิย์ DBD สูติบัตร ใบเปลียนชือ-สกลุ 

เปนต้น พรอ้มสมุดบญัชอัีพเดทไม่เกิน 15 วันก่อนยนืวีซ่า *** 

เอกสารยืนวีซ่าอาจมกีารปรบัเปลยีนและขออัพเดทเพิมเติมได้ทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซ่ามาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีทัวรใ์ห้รบัทราบตังแต่ทีท่านทําการจองทัวร์
เข้ามา เพือทําการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงัน ีมิฉะนันหากท่านไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยีต่อการขอวีซ่า

ของท่านในครงัน*ี* 

 

(กรุณากรอกข้อมูลใหค้รบถว้นตามความเปนจรงิทุกข้อ  เนืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

ชือ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบนั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตา่งจากปจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู้สมคัรขอวีซ่าเปนเด็ก อายุตากวา่ 18 ปบริบูรณ์ ให้ใส่ชือ และทีอยู่ ผู้ปกครอง 

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

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

11. ทีอยู่ปจจุบันของผู้ขอวีซ่า 

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

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

   E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพท์มอืถือทีติดต่อได้.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบนั (หากคา้ขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสอืผ้า ขายอาหาร เปนต้น) 

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

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

13. ชือบริษัทหรือรา้นค้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สําหรับนักเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยู่ของ

สถาบันศึกษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วีซ่าเชงเกนทีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได้   ใช้ได้ตังแต่วันที..........................ถึงวันที............................ 

 

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพอืการขอวีซ่าเชงเก้นกอ่นหนา้นี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที หากทราบ)................................................ 

 

**กรณลีูกค้าเคยมวีซี่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตวัล่าสุดแนบมาด้วย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

17. ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืนออกให้(ญาติ/บรษัิท/องค์กร)  

        กรุณาระบุชือ ......................................................   

สงิทีช่วยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สงิทีช่วยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ทีพักทีมีผู้จัดหาให ้

   ชําระคา่ทีพักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู้ออกให ้

   ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชําระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืนๆ (โปรดระบุ)     อืนๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซา่เปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไม่มสี่วนเกยีวข้องใดๆทังสนิ ทงันี

บรษัิทเปนเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านนั 

 


