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THE MAGIC OF SWITZERLAND 

สวิตเซอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คืน 

เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 

ราคาแนะน าเพยีง  69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ - ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์– ซูรคิ  

วนัท่ี 3. ซูรคิ – ซุก – ลเูซิรน์ – ยอดเขำรกิิ – เวกกิส 

วนัท่ี 4. เวกกิส – ยอดเขำจงุเฟรำ – อินเทอรล์ำเคน 

วนัท่ี 5. อินเทอรล์ำเคน – เบิรน์ – เวเวย่ ์– โลซำนน ์

วนัท่ี 6. โลซำนน ์– ปรำสำทชิลยอง - มองเทรอซ ์

วนัท่ี 7. มองเทรอซ–์ กลำเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 
วนัท่ี 8. เซอรแ์มท – เจนวีำ – สนำมบิน  

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพ  
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วันที ่1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินสวุรรณภมูิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบินอิมิเรตส ์โดยมี

เจำ้หนำ้ที่คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น า้ตกไรน ์– ซูริค 
01.05 น. ออกเดินทำงสูส่วิตเซอรแ์ลนด ์โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน EK 385 

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

05.00 น. ถึงสนำมบินดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 
08.25 น. ออกเดินทำงตอ่สูส่นำมบินซูรคิ ดว้ยเที่ยวบิน EK 87 

** คณะเดินทำงวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทำง เวลำ 08.40 น. และถึงซูรคิ เวลำ 13.20 น. ** 
12.25 น. เดินทำงถึงสนามบินซูริค หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

(Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน ์(RhineFall) น ำ้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่น ำ้ไรนท์ัง้สำย
ไหลผำ่นหนำ้ผำกวำ้ง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ำตกขนำดใหญ่ที่สดุในยโุรป น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศ น ำท่ำนถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมัน
หลยุส ์ใชเ้ป็นส ำนกัแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใตข้องเยอรมันอำศยัอยู่ น ำท่ำนสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์
(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัเก่ำแก่ที่มีมำตั้งแต่สมัยศตวรรษที่  17 ปัจจุบันเป็นชุมทำงรถรำงที่ส  ำคัญของเมืองและยังเป็น
ศนูยก์ลำงกำรคำ้ของยำ่นธุรกิจ ธนำคำร สถำบนักำรเงินท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั  AIRPORT HOTEL ZURICH หรอืเทียบเทำ่  

 

วันที ่3 ซูริค – ซุก – ลูเซริน์ – ยอดเขาริกิ – เวกกิส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทำงตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ รมิทะเลสำบท่ีสวยงำมรำวกบัเทพนิยำยตัง้อยูท่ำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทศันียภำพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัรำกำรเก็บภำษีที่คอ่นขำ้งต ่ำจึงถือเป็นท่ีตำกอำกำศที่นิยมของเหลำ่
เศรษฐี คนดงัส ำคญัระดบัโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอรค์ำรจ์อดเรยีงรำยอยู ่2 ขำ้งทำง จนเป็นเรือ่งธรรมดำไป
เลย น ำท่ำนชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์ที่ส  ำคญัแหง่หนึ่งของเมือง ดว้ยควำมสงูของหอถึง 
52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลงัคำซึ่งเป็นสีน ำ้เงินขำวโดนเด่นตดักับสีหลงัคำสีน ำ้ตำลของบำ้นเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง  
เดินทำงสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและ
ขนุเขำ จำกนัน้พำทำ่นชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนสุรณร์  ำลกึ
ถึงกำรสละชีพอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 
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Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของ
เมืองลเูซิรน์ เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำที่เก่ำแก่ที่สดุในยุโรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำด
ประวตัิศำสตรข์องชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคำ้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, 
มีดพบั, นำฬิกำยี่หอ้ดงั อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน  
บ่าย 

 
 

น ำทำ่นเดินทำงสูย่อดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขำในเทือกเขำแอลป์ที่อยูใ่นภำคกลำงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นท่ีรูจ้กักนัใน
ฐำนะ "รำชินีแห่งเทือกเขำ" โดยยอดที่สงูที่สดุ มีควำมสงูถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขำท่ำนจะสำมำรถเห็นวิวโดยรอบได ้
360 องศำพรอ้มดว้ยวิวทะเลสำบลเูซิรน์และทะเลำสำบซุก สมช่ือกับต ำแหน่งรำชินีของขุนเขำ โดยสถำนที่แห่งนีเ้คยเป็น

สถำนท่ีถ่ำยท ำละครเรือ่ง “อยำ่ลมืฉนั” และ “รตันำวดี” ดว้ย ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นลงจำกเขำเขำ้สูโ่รงแรมที่พกั 
ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั  ALBANA MEIXIN หรอืเทียบเทำ่ 

 

วันที ่4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทำงสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมและยงัเป็นที่ตัง้สถำนีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องคก์ำรยเูนสโกประกำศใหย้อดเขำจุงเฟรำ เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทำงธรรมชำติแหง่แรก
ของยุโรป น ำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชำติ ขึน้พิชิตยอดเขำจุงเฟรำที่มีควำมสงูกว่ำระดบัน ำ้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่ำงเสน้ทำงขึน้สู่ยอดเขำท่ำนจะได้ผ่ำนชมธำรน ำ้แข็งที่มีขนำดใหญ่จนถึง  สถำนีรถไฟจุงเฟรำยอรค์ 
(Jungfraujoch) สถำนีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เขำ้ชมถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงำม อยู่
ใตธ้ำรน ำ้แข็งลกึถึง 30 เมตร 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ 
บ่าย 

 
 

พำท่ำนชมวิวที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ที่ระดบัควำมสงูถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็น
ไดก้วำ้งไกลที่ถึงชำยแดนสวิส สมัผสักบัภำพของธำรน ำ้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยำวที่สดุในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.
และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองระหว่ำงทะเลสำบ 
เป็นเมืองที่ตัง้อยูร่ะหว่ำง ทะเลสำบทนู (Lake Thun) และทะเลสำบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)อิสระใหท้่ำนไดส้มัผสับรรยำกำศ
และธรรมชำติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ มีเวลำใหท้ำ่นไดถ้่ำยรูปเป็นท่ีระลกึตำมอธัยำศยั 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ชีสฟองดวูว)์  
ที่พัก น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั  CITY OBERLAND หรอืเทียบเทำ่ 

 

วันที ่5 อินเทอรล์าเคน – เบริน์ – เวเว่ย ์– โลซานน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บักำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี ้
เบิรน์ยงัถูกจัดอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภำพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชมบ่อหมีสีน ้าตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น ำทำ่น ชมมำรก์ำสเซ ยำ่นเมืองเก่ำ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูิค 
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เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมำะกบักำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี น ำท่ำนลดัเลำะชม ถนนจุงเคอรน์กำสเซ 
ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักำสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้นขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำ

ไซท้์ คล็อคเค่นทรมั อำยุ 800 ปี ที่มี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละครัง้  น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ ์
Munster สิ่งก่อสรำ้งทำงศำสนำที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภำพที่บรรยำย
ถึงกำรตดัสนิครัง้สดุทำ้ยของพระเจำ้ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนัภตัตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย จำกนัน้น ำทำ่นเดินทำงสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่ำเป็น “ไข่มกุ

แหง่รเิวียรำ่สวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมำะแก่กำรท ำกิจกรรมแทบทกุฤดกูำล น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองโล
ซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนนน์บัไดว้่ำเป็นเมืองที่มีเสนห่โ์ดยธรรมชำติมำกที่สดุ
เมืองหนึง่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศำสตรอ์นัยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชำวโรมนัมำตัง้หลกัแหลง่อยูบ่รเิวณ
ริมฝ่ังทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนนม์ีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทศันท์ี่สวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดูด
นกัทอ่งเที่ยวจำกทั่วโลกใหม้ำพกัผอ่นตำกอำกำศที่นี่ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั   NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 โลซานน ์– ปราสาทชลิยอง - มองเทรอซ ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำท่ำนชม สวนสำธำรณะที่มีรูปป้ันลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว ์และ
ถ่ำยรูปกับ ศำลำไทย ที่ร ัฐบำลไทยส่งไปตั้งในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์น ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองมองเทรอซ ์
(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตัง้อยูร่มิทะเลสำบเจนีวำ ไดช่ื้อว่ำรเิวียรำ่ของสวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทศัน ์บำ้นเรอืน ริม
ทะเลสำบ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำทำ่นเขำ้ชมกบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหินรมิทะเลสำบเจนีวำ 

ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุง่หมำยเพื่อควบคมุกำรเดินทำงของนกัเดินทำงและขบวนสนิคำ้ที่จะ
สญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสูใ่ตห้รือจำกตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด์ เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดียวที่ไม่ตอ้งเดินทำง
ขำ้มเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแหง่นีจ้ึงเปรยีบเสมือนดำ่นเก็บภำษีซึง่เอำเปรยีบชำวสวิสมำนำนนบัรอ้ยปี 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั  EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 มองเทรอซ–์ กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถำนีกระเชำ้ไฟฟำ้ขนำดใหญ่ที่จผุูโ้ดยสำรไดถ้ึง 125 คน น ำ
ท่ำนขึน้กระเชำ้ยกัษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) น ำท่ำนเดินขำ้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพำนแขวนที่มี
ควำมยำว 107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำที่ระดบัควำมสงู 3,000 เมตร ทำ่นจะไดช้มทศันียภำพที่สวยงำมของเทือกเขำแอลป์ อนัสวยงำม
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แบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมือง เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่

ไดร้บัควำมนิยมสงู เนื่องจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้  ำ้มนัเชือ้เพลิง  แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่ำนัน้ และยังมีฉำกหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขำแมททอรฮ์อรน์  (Matterhorn) ที่ไดช่ื้อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอรแ์ลนด ์ใหอ้ิสระเดินเลน่ในเมืองเพื่อชมธรรมชำติอนัสวยงำมและเลอืกซือ้สนิคำ้ที่ระลกึตำมอธัยำศยั 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
ที่พกั น ำทำ่นเดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั   DERBY หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8 เซอรแ์มท – เจนีวา – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระครึง่วนัช่วงเชำ้ โดยมีหวัหนำ้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื ค ำแนะน ำ ค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดเป็นควำมรบัผิดชอบของตวัทำ่นเอง ใหท้ำ่นอิสระ
เดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศยั หรือจะเลือกขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำเพื่อสมัผสักบัควำมงดงำมของยอดเขำไคลน์
แมทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที่สงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขำแอลป์ ช่ืนชม
กบัทิวทศันท์ี่สวยงำม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชมถ ำ้น ำ้แข็งที่อยูส่งูที่สดุในสวิส หรอืนั่งรถไฟฟันเฟืองสูส่ถำนี
รถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท ำทำ่นเดินทำงสูจ่ดุชมวิวที่ทำ่นจะไดเ้ห็นทศันียภำพท่ีสวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์
ฮอรน์ ที่สวยงำม น ำทำ่นเดินเทำ้สูบ่ริเวณทะเลสำบที่อยูส่งูจำกระดบัน ำ้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะทอ้น
ภำพเขำแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงำมยิ่งนกั ( โดยปกติน ำ้ในทะเลสำบ จะมำกหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิำณ
น ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี  (พฤษภำคม – ตุลำคม) ถ้ำช่วงฤดูหนำวทะเลสำบจะ
กลำยเป็นน ำ้แข็ง) 

กลางวนั อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย น ำทำ่นเดินทำงสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศนูยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำติ เมืองที่ตัง้องคก์ำรสำกลระดบัโลก อำทิ 

องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกบัน ำ้พุเจทโด ที่ฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต (เปิด
เฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบันำฬิกำดอกไม ้สญัลกัษณท์ี่ส  ำคญัของเมืองเจนีวำ 

16.00 น. น ำทำ่นเดินทำงสูส่นำมบิน เพื่อท ำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลำชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบิน 
20.40 น. ออกเดินทำงสูด่ไูบ โดยเที่ยวบินที่ EK 84 

** คณะเดินทำงวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทำง เวลำ 21.40 น. และถึงดไูบ เวลำ 06.10 น. ** 
 

วันที ่9 ดูไบ – กรุงเทพ  
06.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินดไูบ รอเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. ออกเดินทำงตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ EK 372 

** คณะเดินทำงวนัที่ 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. ** 
** คณะเดินทำงวนัท่ี 16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทำง เวลำ 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 19.15 น. ** 
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** คณะเดินทำงวนัท่ี 20-28 ก.ค. 63 ออกเดินทำง เวลำ 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 18.15 น. ** 
18.40 น. ถึงสนำมบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภำพ 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 

THE MAGIC OF SWITZERLAND สวิตเซอรแ์ลนด ์9 วัน 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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 มิ.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.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช ำระเงินมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซำ่ภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำตยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวีซำ่ไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของทำ่นมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรอืไมส่ะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
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ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
2. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 คำ่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไมเ่กินทำ่นละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% (เฉพำะคำ่บรกิำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้,  ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรอืของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 
5.  คำ่ธรรมเนียมวีซำ่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทำงช ำระหนำ้งำน โดยประมำณ 3,500 - 4,000 บำท) 
 6.  คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ (18 สวิตฟรงัก)์  
7.  คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก)์ 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรอื ก่อนเดินทำงกบัทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บรษัิทฯ ทรำบลว่งหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของทำ่น ซึง่บำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซำ่ที่คอ่นขำ้ง
นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่ได ้ 

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง
บริษัทดว้ย เนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวน
หนำ้หนงัสอืเดินทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรบัติดวีซำ่ไมต่  ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใสป่กหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขำด หรอื กำรขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบริษัทไดส้  ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด 
ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิกำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่ งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีรำ่งกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเทำ่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซำ่แลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุตัิวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครือ่งบิน หรือ
คำ่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่

มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 
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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,วนัทีล่าพัก

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 
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บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 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 า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

        

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
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13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


