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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ี 
คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์ 
00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิ TG 970 

** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางต้ังแต่วันที ่06 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และไปถึงซูริคเวลา 
07.50 น. ** 

06.55 น. 
 
 

เดนิทางถึงสนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั๋วโมงในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563) น า
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร  จากนัน้น าท่านเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 
น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคูส่งูระฟา้ ท่ีถกูสรา้งขึน้ในช่วงปี ค.ศ. 
1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม รวมทัง้ยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงับอกเล่าเร่ืองราวใน
ประวตัศิาสตร ์ท่ีส  าคญัอีกอย่าง คือ โบสถแ์ห่งนีเ้ป็นทีเ้ก็บรกัษาพระคมัภีรโ์บราณทางครสิตศ์าสนา น าท่านสูถ่นน Limmatquai  
เป็นถนนช่ือดงัในเมืองซูรคิประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้ช่ือตามแมน่ า้ Limmat เป็นแหลง่แฟชั่นท่ีรวบรวมรา้นคา้ช่ือดงัไวม้ากมาย
ตลอดเสน้ถนนและยังใกลก้ับแหล่งท่องเท่ียวส าคญัในเมืองซูรคิ จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster 
abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมันหลยุส ์ใช้เป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้อง
เยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัเป็นชุม
ทางรถรางท่ีส  าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธรุกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ  
 
 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ซูรคิ – เบิรน์  

วนัท่ี 3. เบิรน์ – เขาชิลธอรน์ – อินเทอรล์าเคน – ซุก 

วนัท่ี 4.เขารกิิ – ลเูซิรน์ – สงิโตหินแกะสลกั - แองเกิล้เบิรก์ 

วนัท่ี 5. แองเกิลเบิรก์ – Outlet – มิลาน – ดโูอโม่ - ชอ้ปป้ิง 
วนัท่ี 6. มิลาน – สนามบิน 

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
         บ่าย น าท่านเดนิทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้

เบริน์ยงัถกูจัดอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวติท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear 

Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ จึงเหมาะ
กบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนน
กรมักาสเซ ซึ่งเตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี 
“โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้  น าท่านเขา้ถ่ายภาพ The Parliament Building ซึ่งก็คือตึกรัฐสภาของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เขา้ชม The Cathedral of Bern เป็นมหาวิหารแห่งการปฏิรูปสวิส ในกรุงเบิรน์ วหิารนีถ้กูสรา้งขึน้ใน
สไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค. ศ. 1964 หอคอยมีความสูง 100.6 ม. สรา้งแล้วเสร็จในปี  1893 ถือเป็นมหาวิหารท่ีสูงท่ีสุดใน
สวิตเซอรแ์ลนด์และถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิส จากนั้นน าท่านชมมาร์คกาสเซ (Marktgasse) ย่านเมืองเก่าท่ี
ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือผา้บตูิค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะกบการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200 - 
300 ปี และถนนครัมกาสเซ (Kramgasse) เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่3 เบิรน์ – เขาชิลธอรน์ – อินเทอรล์าเคน – ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน (Murren)  ขึน้กระเชา้ท่ียาวท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนดส์ู่ ยอดเขาชิลธอรน์ (Schilthorn) โดย
ยอดเขาแห่งนีต้ัง้อยู่ในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมีความสงูกว่า 2 ,970 เมตร และเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ท่ีมี
ช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ยอดเขาแห่งนีน้ัน้มีช่ือเสียงไปทั่วโลกจากการท่ีเคยถกูใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าเจมส ์บอนด ์007 ภาค 
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“On her majesty’s secret service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยัคฆร์าชินี" ดา้นบนของยอดเขานัน้เป็นท่ีตัง้ของภัตตาคารหมนุได ้
360 องศา พิตซ์ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแห่งนี ้สามารถหมุนไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือให้ลูกคา้สามารถชมทิวทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ไดร้อบทิศทาง นอกจากนัน้แลว้ชัน้ลา่งของภตัตาคารยงัจดัเป็นท่ีแสดงนิทรรศการของเจมสบ์อนด ์หรือ เรียกว่า 
Bond World 007 อีกดว้ย ตื่นเตน้กับระเบียงวดัใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมววิท่ีมีพืน้เป็นกระจกใสมองทะลลุงไปยงัเบือ้ง
ลา่ง โดยในวนัท่ีอากาศดีนัน้จากยอดเขาชิลธอรน์ สามารถมองเห็นยอดเขาตา่งๆของสวติเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอดเขาเลยทีเดียว 
เช่น ยอดเขาไอเกอร ์, ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดด์ว้ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะท่ี 
Birg ท่ีมีทางเดนิเรียบหนา้ผา 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ ์(Lake Brienz) อันเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มี
ภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั น าท่านเดินทางสู่ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนท่ีมีความส าคญัและมีช่ือเสียงของ
การเป็นศนูยก์ลางการชอ้ปปิ้งในอินเทอรล์าเคนท่ีเรียงรายดว้ยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษท่ี 19 ซึ่งส่วนใหญ่บา้นไมส้ไตล์
สวสิชาเลต่อ์นัแสนน่ารกั และมีสนิคา้ใหเ้ลือกซือ้มากมาย อาทิเช่น นาฬกิาแบรนดเ์นมของสวสิ , Patek Philippe, Oris, Tissot, 
Tag Heuer , ช็อคโกแลต, มีดพบั Victorinox ท่ีมีช่ือเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนดเ์นม, นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานา
ชนิด น าท่าออกเดินทางสูเ่มืองเมืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ รมิทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบน
ของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้ังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอ่นขา้งต  ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศ
ท่ีนิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส  าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็น
เร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความ
สงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเดน่ตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบา้นเมืองสวยงาม
อย่างยิ่ง น าท่านเข้าชมร้านท าทองทีเ่ก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั 
Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจักวรรดินโปเลียน มีซุม้
ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพพิิธภณัฑศ์ลิปะ
ล า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดับหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 
Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอรร่ี์ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ท่ีมีรสชาติท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston 
Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บูลเบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์
ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ท่ีมีปลกูมากกวา่ 40,000 ตน้ 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั SWISSEVER ZUG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 เขาริกิ – ลูเซิรน์ – สิงโตหนิแกะสลัก - แองเกิล้เบิรก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางไปน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้่าเป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป และยังเป็นอนัดบั 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมา
จากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขา
อ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกห้อมลอ้มไปด้วย

ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น
อนสุรณ์ร  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์
ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน แบบสมยัใหม ่มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูห่มู่บ้านแองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้อยู่เชิงขนุเขาท่ีสวยงามมีระดบัอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขา

แอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์และววิทิวทศันส์วยงามของทุ่งหญา้ตดักบัหิมะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL TERRACE หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่5 แองเกิลเบิรก์ – Outlet – มิลาน – ดูโอโม่ - ช้อปป้ิง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (Engleberg)   ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตอ้งอยูเชิงขนุเขา พรอ้มกบัฉาก
หลงัของเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลมุตลอดทัง้ปีเป็นอีกหนึ่งเมืองรีสอรท์ชัน้น าของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท่ี์ตอ้งหาโอกาสมา
เยือนสกัครัง้ โดยตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่บนเนินเขาใกลก้บั "ภเูขาทิตลสิ" (Mount Titlis) จากนัน้น าท่านเขา้สูฟ๊่อกซท์าวน์ เอ้าทเ์ลท 
(Fox town Outlet) ตัง้อยู่ระหว่างพรมแดนของสองประเทศ สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองลกูาโน่ และ อิตาลี เมืองมิลาน ขาชอ้ปท่ีน่ี
สบายใจไดเ้พราะสามารถจ่ายเงินไดท้ั้งหน่วยเงินยูโรและสวิสฟรงัซ์ รวบรวมสินคา้แบรนดด์งัต่างๆไวม้ากมาย มีทั้งหมดกว่า 
160 รา้น แฟชั่นแบรนด์แนมช่ือดังอาทิ เช่น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, 
Prada, Nike,Fendi, Versace,Valentino และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน(Milan)  น าท่าน ชมเมืองมลิาน เมืองศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส  าคญัของอิตาลี เมืองท่ีขึน้
ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น น าท่านถ่ายรูป โบสถดู์โอโม่ (Duomo di Milano) จากภายนอกแห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อันดบั 3 
ของยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่าทึ่ง
ของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาท่ีเนน้ความหรูหราอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ  านวนกวา่ 3 ,000 ชิน้ 
ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงดว้ยกระเบือ้งโปร่งใส เรียกกันว่า “อาเขต” สรา้งขึน้เพ่ือเป็น
อนุสรณแ์ก่กษัตรยิ ์วิคเตอรเ์อมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ น าท่านชอ้ปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย 
วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 (Monument of Vittorio Emanuele II)   ชอ้ปปิ้งอาเขตท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก มีช่ือเรียก
เลน่ๆวา่เป็นหอ้งนั่งเลน่ของเมืองมลิาน เพราะนอกจากจะมีสนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีรา้นกาแฟท่ีเรียกกันวา่ ไซด ์
วอลค์ คาเฟ่ ท่ีท่านสามารถนั่งจิบคาปชูิโน นั่งดหูนุ่มสาวแตง่กายดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยั หรือหากท่านไม่ตอ้งการชอ้ปปิ้งหรือนั่งกิน
กาแฟ ก็ควรท่ีจะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันีใ้หไ้ด ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN MILAN- ASSAGO หรือเทยีบเท่า 
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วันที ่6 มิลาน – สนามบิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 น. 
 

น าท่านเดินทางสูส่นามบินมิลานมัลเปนซา เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) 
ภายในสนามบนิ 

13.05 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 941 
** ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่วันที ่06 พ.ค. 63 เป็นต้นไปจะออกเดนิทางเวลา 14.05 น. *** 

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
05.55 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ  

ราคาแนะน าเพยีง 

SWITZERLAND IN MY HEART สวติเซอรแ์ลนด ์อติาลี 

7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัที ่12 – 18 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่19 – 25 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่4 – 10 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่11 – 17 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่18 – 24 ม.ีค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วนัที ่6 – 12 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่13 – 19 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่20 – 26 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่27พ.ค.–2ม.ิย.63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่10 – 16 ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

วนัที ่24 – 30 ม.ิย. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์(ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศนูยย่ื์นวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น (15 สวติฟรงัก)์  
7.  คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 สวติฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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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 *** 

 



  13  
SWITZERLAND IN MY HEART SWITZERLAND IN MY HEART สวติเซอรแ์ลนด ์อิตาลี  7 D 4N BY TG                                            AEU107-28 

 

 

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
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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
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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 

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

 
 
 
 
 


