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THE MAGIC OF SWITZERLAND 

สวติเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะน าเพียง  69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ - ซูริค – น ำ้ตกไรน์ – ซูริค  

วนัท่ี 3. ซูริค – ซุก – ลเูซิร์น – ยอดเขำริกิ – เวกกิส 

วนัท่ี 4. เวกกิส – ยอดเขำจงุเฟรำ – อินเทอร์ลำเคน 

วนัท่ี 5. อินเทอร์ลำเคน – เบร์ิน – เวเวย์่ – โลซำนน์ 

วนัท่ี 6. โลซำนน์ – ปรำสำทชิลยอง - มองเทรอซ์ 

วนัท่ี 7. มองเทรอซ์– กลำเซียร์ 3000 – เซอร์แมท 
วนัท่ี 8. เซอร์แมท – เจนีวำ – สนำมบนิ  

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพ  

 

 



 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรระหวำ่งประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบนิอิมิเรตส์ โดยมี

เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น า้ตกไรน์ – ซูริค 
01.05 น. ออกเดนิทำงสูส่วติเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบนิไทย เท่ียวบนิ EK 385 

** คณะเดินทำงวนัท่ี 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.---03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทำง เวลำ 01.15 น. และถึงดไูบ 
เวลำ 04.45 น. ** 
** คณะเดนิทำงวนัท่ี  ม.ิย.63 ออกเดนิทำง เวลำ 01.35 น. และถึงดไูบ เวลำ 04.45 น. ** 

05.00 น. ถึงสนำมบนิดไูบรอเปล่ียนเคร่ือง 
08.25 น. ออกเดนิทำงตอ่สูส่นำมบนิซูริค ด้วยเท่ียวบนิ EK 87 

** คณะเดนิทำงวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดนิทำง เวลำ 08.40 น. และถึงซูริค เวลำ 13.20 น. ** 
12.25 น. เดินทำงถึงสนามบินซูริค หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศลุกำกร จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

(Schaffhausen) ชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) น ำ้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในยุโรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่น ำ้ไรน์ทัง้สำย
ไหลผำ่นหน้ำผำกว้ำง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ำตกขนำดใหญ่ท่ีสดุในยุโรป น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในประเทศ น ำท่ำนถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมัน
หลยุส์ ใช้เป็นส ำนักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใต้ของเยอรมนัอำศัยอยู่ น ำท่ำนสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ 
(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่ำแก่ท่ีมีมำตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงท่ีส ำคัญของเมืองและยังเป็น
ศนูย์กลำงกำรค้ำของย่ำนธรุกิจ ธนำคำร สถำบนักำรเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก เดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั  AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่ำ  

 

วันที่ 3 ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – เวกกิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทำงตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสำบท่ีสวยงำมรำวกับเทพนิยำยตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัรำกำรเก็บภำษีท่ีคอ่นข้ำงต ่ำจึงถือเป็นท่ีตำกอำกำศท่ีนิยมของเหล่ำ
เศรษฐี คนดงัส ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอร์คำร์จอดเรียงรำยอยู่ 2 ข้ำงทำง จนเป็นเร่ืองธรรมดำไป
เลย น ำท่ำนชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มำร์กท่ีส ำคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยควำมสงูของหอถึง 
52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลงัคำซึ่งเป็นสีน ำ้เงินขำวโดนเด่นตัดกับสีหลงัคำสีน ำ้ตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง  
เดนิทำงสูเ่มืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบและ
ขนุเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผำหินธรรมชำต ิ เพ่ือเป็นอนสุรณ์ร ำลึก
ถึงกำรสละชีพอย่ำงกล้ำหำญของทหำรสวิสท่ีเกิดจำกกำรปฏิวตัิในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 

Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลเูซิร์น เป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลงัคำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้ำงขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำด



 
 
 
 
 

 

ประวตัิศำสตร์ของชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ให้ท่ำนได้อิสระเลือกซือ้สินค้ำของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เคร่ืองหนงั, 
มีดพบั, นำฬกิำย่ีห้อดงั อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  
บ่าย 

 
 

น ำท่ำนเดนิทำงสูย่อดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขำในเทือกเขำแอลป์ท่ีอยู่ในภำคกลำงของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัใน
ฐำนะ "รำชินีแห่งเทือกเขำ" โดยยอดท่ีสงูท่ีสดุ มีควำมสงูถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขำท่ำนจะสำมำรถเห็นวิวโดยรอบได้ 
360 องศำพร้อมด้วยวิวทะเลสำบลูเซิร์นและทะเลำสำบซุก สมช่ือกับต ำแหน่งรำชินีของขุนเขำ โดยสถำนท่ีแห่งนีเ้คยเป็น

สถำนท่ีถ่ำยท ำละครเร่ือง “อย่ำลืมฉนั” และ “รัตนำวด”ี ด้วย ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนลงจำกเขำเข้ำสูโ่รงแรมท่ีพกั 
ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั  ALBANA MEIXIN หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ 4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมและยังเป็นท่ีตัง้สถำนีรถไฟขึน้สู่  ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี ค.ศ.2001 องค์กำรยเูนสโกประกำศให้ยอดเขำจงุเฟรำ เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแห่งแรก
ของยุโรป น ำคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชำติ ขึน้พิชิตยอดเขำจุงเฟรำท่ีมีควำมสูงกว่ำระดับน ำ้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่ำงเส้นทำงขึน้สู่ยอดเขำท่ำนจะได้ผ่ำนชมธำรน ำ้แข็งท่ีมีขนำดใหญ่จนถึง  สถำนีรถไฟจุงเฟรำยอร์ค 
(Jungfraujoch) สถำนีรถไฟท่ีอยู่สงูท่ีสดุในยุโรป (Top of Europe) เข้ำชมถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงำม อยู่
ใต้ธำรน ำ้แขง็ลกึถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 
บ่าย 

 
 

พำท่ำนชมววิท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป ท่ีระดบัควำมสงูถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็น
ได้กว้ำงไกลท่ีถึงชำยแดนสวิส สมัผสักับภำพของธำรน ำ้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียำวท่ีสดุในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.
และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย น ำท่ำนเดินทำงตอ่สู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่ำงทะเลสำบ 
เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหวำ่ง ทะเลสำบทนู (Lake Thun) และทะเลสำบเบรียนซ์ (Lake Brienz)อิสระให้ท่ำนได้สมัผสับรรยำกำศ
และธรรมชำตแิบบสวติเซอร์แลนด์ในเมืองเลก็ๆ มีเวลำให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปเป็นท่ีระลกึตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ชีสฟองดูวว์)  
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ 5 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี ้
เบิร์นยังถูกจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภำพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชมบ่อหมีสีน า้ตาล 
(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบร์ิน น ำท่ำน ชมมำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจบุนัเตม็ไปด้วยร้ำนดอกไม้และบูติค 
เป็นย่ำนท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมำะกับกำรเดินเท่ียวชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนลดัเลำะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ 
ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำนภำพวำดและร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำ

ไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละครัง้  น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ์ 



 
 
 
 
 

 

Munster สิง่ก่อสร้ำงทำงศำสนำท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ถกูสร้ำงขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภำพท่ีบรรยำยถึง
กำรตดัสนิครัง้สดุท้ำยของพระเจ้ำ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนัภตัตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูเ่มืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชำยฝ่ังด้ำนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่ำเป็น “ไขม่กุ

แห่งริเวียร่ำสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนท่ีเหมำะแก่กำรท ำกิจกรรมแทบทกุฤดกูำล น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโล
ซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นับได้ว่ำเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกท่ีสดุ
เมืองหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ มีประวตัศิำสตร์อันยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตัง้หลกัแหลง่อยู่บริเวณ
ริมฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงำม และอำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดดู
นกัท่องเท่ียวจำกทัว่โลกให้มำพกัผอ่นตำกอำกำศท่ีน่ี 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั   NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 โลซานน์ – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนชม สวนสำธำรณะท่ีมีรูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยำว์ และ
ถ่ำยรูปกับ ศำลำไทย ท่ีรัฐบำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองมองเทรอซ์ 
(Montreux) เมืองตำกอำกำศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสำบเจนีวำ ได้ช่ือวำ่ริเวียร่ำของสวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทศัน์ บ้ำนเรือน ริม
ทะเลสำบ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเข้ำชมกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สร้ำงขึน้บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ 

ตัง้แตย่คุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจดุมุง่หมำยเพ่ือควบคมุกำรเดนิทำงของนกัเดินทำงและขบวนสนิค้ำท่ีจะ
สญัจรผำ่นไปมำจำกเหนือสู่ใต้หรือจำกตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอร์แลนด์ เน่ืองจำกเป็นเส้นทำงเดียวท่ีไม่ต้องเดินทำง
ข้ำมเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนดำ่นเก็บภำษีซึ่งเอำเปรียบชำวสวสิมำนำนนับร้อยปี 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั  EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถำนีกระเช้ำไฟฟำ้ขนำดใหญ่ท่ีจผุู้โดยสำรได้ถึง 125 คน น ำ
ท่ำนขึน้กระเช้ำยักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น ำท่ำนเดินข้ำม" The Peak Walk by Tissot" สะพำนแขวนท่ีมี
ควำมยำว 107 เมตร ข้ำมหน้ำผำท่ีระดบัควำมสงู 3,000 เมตร ท่ำนจะได้ชมทศันียภำพท่ีสวยงำมของเทือกเขำแอลป์ อนัสวยงำม
แบบกว้ำงไกลสดุสำยตำ 

กลางวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 



 
 
 
 
 

 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดนิทำงสูเ่มือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับ
ควำมนิยมสงู เน่ืองจำกเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้น ำ้มนัเชือ้เพลงิ แตใ่ช้แบตเตอร่ีเท่ำนัน้ 
และยังมีฉำกหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำแมททอร์ฮอร์น  (Matterhorn) ท่ีได้ ช่ือว่ำเป็นยอดเขำท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดใน
สวติเซอร์แลนด์ ให้อิสระเดนิเลน่ในเมืองเพ่ือชมธรรมชำตอินัสวยงำมและเลือกซือ้สนิค้ำท่ีระลกึตำมอธัยำศยั 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ที่พัก น ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสูท่ี่พกั   DERBY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 เซอร์แมท – เจนีวา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระคร่ึงวนัช่วงเช้ำ โดยมีหวัหน้ำทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค ำแนะน ำ คำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดเป็นควำมรับผิดชอบของตวัท่ำนเอง ให้ท่ำนอิสระ
เดินเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศยั หรือจะเลือกขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำเพ่ือสมัผสักับควำมงดงำมของยอดเขำไคลน์
แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือวำ่เป็นยอดเขำท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขำแอลป์ ช่ืนชมกบั
ทิวทัศน์ท่ีสวยงำม ณ จุดสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้ำชมถ ำ้น ำ้แข็งท่ีอยู่สงูท่ีสดุในสวิส หรือนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนี
รถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำนเดนิทำงสูจ่ดุชมววิท่ีท่ำนจะได้เห็นทศันียภำพท่ีสวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์
ฮอร์น ท่ีสวยงำม น ำท่ำนเดินเท้ำสู่บริเวณทะเลสำบท่ีอยู่สงูจำกระดบัน ำ้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะท้อน
ภำพเขำแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงำมยิ่งนกั ( โดยปกตนิ ำ้ในทะเลสำบ จะมำกหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมำณ
น ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำท่ีเดนิทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม – ตลุำคม) ถ้ำช่วงฤดหูนำวทะเลสำบจะกลำยเป็น
น ำ้แขง็) 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองท่ีเป็นศนูย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองท่ีตัง้องค์กำรสำกลระดบัโลก อำทิ 

องค์กำรกำรค้ำโลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน ำ้พเุจทโด ท่ีฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต (เปิด
เฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบันำฬกิำดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส ำคญัของเมืองเจนีวำ 

16.00 น. น ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพ่ือท ำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลำช้อปปิง้สนิค้ำปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบนิ 
20.40 น. ออกเดนิทำงสูด่ไูบ โดยเท่ียวบนิท่ี EK 84 

** คณะเดนิทำงวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นต้นไป ออกเดนิทำง เวลำ 21.40 น. และถึงดไูบ เวลำ 06.10 น. ** 
 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ  
06.05 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิดไูบ รอเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดนิทำงตอ่สูก่รุงเทพด้วยเท่ียวบนิท่ี EK 372 

** คณะเดินทำงวนัท่ี 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออกเดินทำง เวลำ 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลำ 18.55 น. ** 
** คณะเดนิทำงวนัท่ี 16-24 ม.ิย.63 ออกเดนิทำง เวลำ 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 19.15 น. ** 
** คณะเดนิทำงวนัท่ี 20-28 ก.ค. 63 ออกเดนิทำง เวลำ 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 18.15 น. ** 

18.40 น. ถึงสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ 
 



 
 
 
 
 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 

THE MAGIC OF SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

10 – 18 เม.ย. 63 78,900.- 78,900.- 78,900.- 52,100.- 13,900.- 

25 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 52,100.- 13,900.- 

11 – 19 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 13,900.- 

16 – 24 ม.ิย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 13,900.- 

20 – 28 ก.ค. 63 70,900.- 70,900.- 70,900.- 48,100.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ ำแล้วเท่ำนัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองควิย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำตยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนัที 
4. หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจังหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดแูลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 



 
 
 
 
 

 

1  คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใต้เง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกต้องกำรเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผู้เอำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ล้ำนบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% (เฉพำะคำ่บริกำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่ำโทรศพัท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นต้น 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรับขึน้รำคำ 
4. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัท่ำนเอง 
5.  คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ผู้เดนิทำงช ำระหน้ำงำน โดยประมำณ 3,500 - 4,000 บำท) 
 6.  คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ (18 สวติฟรังก์)  
7.  คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (21 สวติฟรังก์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พจิำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบลว่งหน้ำเพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใช้เวลำในกำรพจิำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงต้องมีอำยไุม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทำงต้องไปย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หน้ำหนงัสือเดนิทำง ต้องเหลือวำ่งส ำหรับตดิวีซ่ำไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด 
ทำงบริษัทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคำ่ใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แล้วแต่
สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
ตำมท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหำทำงด้ำนสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 



 
 
 
 
 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจ ำนวนท่ี บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอ่ืนท่ี
เดนิทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไมไ่ด้รับกำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไมผ่ำ่น) และท่ำนได้ช ำระคำ่ทวัร์หรือมดัจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คำ่วีซ่ำและคำ่บริกำรย่ืนวีซ่ำ / คำ่มดัจ ำตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคำ่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมคื่นคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำต ิ (Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทัดรัตและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 



 
 
 
 
 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 



 
 
 
 
 

 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 



 
 
 
 
 

 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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



 
 
 
 
 

 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 



 
 
 
 
 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


