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HILIGHT 

 น ำทำ่นบนิตรงสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 ถา่ยรปูกบั น า้พเุจทโด ณ กรงุเจนวีา 

(Geneva)  

  ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จยา่ 

ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne)  

 ชมปราสาทชลิยอง ณ เมอืงมองเทรอซ ์

 ชมน า้ตกไรน ์น า้ตกทีใ่หญท่ีสุ่ดในยุโรป 

 พชิิต 2 เขา ยอดเขารกิ ิราชินีแห่ง

ขุนเขาสวิส และยอดเขากรอนเนอร์

แกรตแหง่เซอรแ์มต 

Amazing Munot  

Gornergrat and Rigi kulm 

สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย[TG] 

เดนิทาง: สงิหาคม – ธนัวาคม 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 52,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 19-25 ส.ค. 62  53,900 

วนัที ่ 23-29 ส.ค. 62  53,900 

วนัที ่ 06-12, 13-19 ก.ย. 62 53,900 

วนัที ่ 23-29 ก.ย. 62 53,900 

วนัที ่ 04-10 , 21-27 ต.ค. 62  53,900 

วนัที ่ 18-24 พ.ย.62 , 29 พ.ย. -5 ธ.ค.62 52,900 

วนัที ่1-7 , 6-12 ธ.ค.62 52,900 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ 
    

2 
กรงุเทพฯ – ซูรคิ – ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํา้ตกไรน ์
– ป้อมปราการมนูอท -เซนทก์ลัเลน 

 O O 
RADISSON 

หรอืเทยีบเทา่  

3 เซนทก์ลัเลน – ซุก – ยอดเขารกิ ิ– กรงุเบริน์ O O O 

       
BEST WESTERBN 

BERN 

       หรอืเทยีบเทา่ 

4 เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– มองเทรอซ ์-แทซ O O   O 
ELITE 

 หรอืเทยีบเทา่ 

5 
แทซ – เซอรแ์มต – ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – 
ลเูซริน์ – ซูรคิ O O X 

AIRPORT HOTEL 

ZURICH 
หรอืเทยีบเทา่ 

6  ซูรคิ – สนามบนิ O     
 
  

7 กรงุเทพฯ    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์

D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  

วนัที ่2 
กรุงเทพฯ – ซูรคิ – ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํา้ตกไรน ์– ป้อมปราการมูนอท -

เซนทก์ลัเลน 

01.05 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  

** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทาง 18 พ.ย. เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.35 น.

และจะไปถงึซูรคิเวลา 06.55 น. *** 

07.50 น.  

 

เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  จากนัน้

นําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนํ้าตกไรน ์

(RhineFall) น้ําตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ เกดิจาก แม่น้ําไรน์ทัง้

สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน้ําาตกขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป หลังจากนัน้

นําท่านชมป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซนิ หรอืป้อมปราการมูนอท (Munot) ป้อม

ปราการบนเนนิรมิแม่น้ําไรน ์ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงชาฟฟ์เฮาเซนโดยป้อมปราการนี้

เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ยังคงความสวยงามไวอ้ย่างดี ถูกสรา้งในสมัยยุคกลางใน

ศตวรรษที ่15 ระหว่าง ค.ศ.1564-1589 เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากนัน้

แลว้จากเนนิของป้อมปราการเมือ่มองลงมายังดา้นล่างสามารถเห็นความสวยงามของววิ

ทวิทศันเ์มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิไดท้ัง้เมอืงเลยทเีดยีว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเซนทก์ลัเลน (St.Gallen) เมืองที่ตัง้อยู่ในหุบเขาทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชือ่เมืองนัน้ไดม้าจากนักบุญทีม่าเผยแพร่

ศาสนาเมือ่สมัยศตวรรษที ่7 ซึง่เมอืงนี้นัน้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยุค

สมัยยุโรปกลางก่อนจะเปลีย่นไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักรอ้ยแทนใน

ยุคหลงั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เซนทก์ลัเลน – ซุก – ยอดเขารกิ ิ– กรงุเบริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยู่

ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมือง

นี้ยังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่อ่นขา้งตํ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐี คน
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ดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้ง

ทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย นําท่านชมเมืองชมหอนาฬกิาเมืองซุก (Clock Tower) 

แลนดม์าร์กทีส่ําคัญแห่งหนึง่ของเมือง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดด

เด่น ของหลังคาซึง่เป็นสีน้ําเงินขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสีน้ําตาลของบา้นเมือง

สวยงามอย่างยิง่ นําทา่นเขา้ชมรา้นทําทองทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป (The Oldest house of 

goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทําการตัง้แต่สมัยศัตวรรตที ่16 

ภายในตวัอาคารมกีารตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลยีน มีซุม้ประตู

และเสาโรมัน มีรูปปั้นและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 

ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะลํ้าค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงช ิน้

เดยีวในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะลํ้าคา่และเครือ่งประดบัหายากแลว้ 

ในสว่นของ Lohri Store ยังมีนาฬกิาชัน้นําระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ 

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

, Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนัน้น่ังรถไฟไต่เขารกิ ิ

(Rigi) ทีถ่อืไดว้่าเป็นรถไฟไตเ่ขาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และยังเป็นอันดบั 2 รองจากยอด

เขาวอชงิตนั ในมลรัฐนวิแฮมป์เชยีร ์ในสหรัฐอเมรกิา ความสงูจากระดับน้ําทะเล 1,797 

เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi Kulm) นี้มทีีม่าจากคําว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิแิห่ง

ภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได ้

รอบ 360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ 

Zug 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถกูจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมือง

ทีม่ีคุณภาพชวีติที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชมบ่อหมสีนํีา้ตาล (Bear 

Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ นําท่าน ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบัน

เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเที่ยวชม

อาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี นําทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุ

ของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคาร

โบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ทีม่ี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตี

บอกเวลาแตล่ะครัง้ นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบ่รรยายถงึ

การตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BEST WESTERBN BERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– มองเทรอซ ์-แทซ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา (Geneva) นําชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาต ิเมืองทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, 

แรงงานสากล ฯลฯ นําทา่นถา่ยรูปกบั นํา้พุเจทโด ทีฉ่ีดสายน้ําพุ่งสงูข ึน้ไปในอากาศถงึ 

390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ําคัญ

ของเมอืงเจนีวา และนําทา่นเดนิเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ (Old Town ) ของกรุงเจนีวา เป็นทีต่ัง้

ของวหิารเซนตปิ์แอร ์(St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาทีม่คีวามสําคัญมากเป็น

อันดบัตน้ๆของกรุงเจนีวา วหิารเซนตปิ์แอรเ์ป็นวหิารนกิายโปรเตสแตนตท์ีม่ีความสําคัญ

ทางประวัตศิาสตรท์ีย่อ้นกลบัไปในชว่งระหว่างศตวรรษ 8 -10 ปัจจุบันวหิารไดก้ลายเป็น 

1 ใน 82 ส ิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นแหลง่มรดกสาํคญัของชาตสิวติเซอรแ์ลนด ์นําท่านเดนิทางสู่

เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นับ

ไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวัตศิาสตร์อันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่

บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศัน์ทีส่วยงาม 

และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศ

ทีน่ี่ นําทา่นเดนิถ่ายรูปกับพพิธิภัณฑโ์อลมิปิก (Olympic Museum) ตัง้อยู่ทีช่ายฝ่ังของ

ทะเลสาบเจนี ดา้นนอกมสีวนทีม่รีูปปั้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบักฬีา สว่นภายในอาคารบรเิวณโถง

ตอนรับมรีา้นขายของที่ระลกึเกีย่วกับโอลมิปิก และมีในสว่นของ Olympic World มีการ

จัดแสดงเกีย่วกบัประวัตศิาสตรโ์อลมิปิกทีย่าวนานมากกว่า 2,200 ปี เป็นทีเ่ก็บเรื่องราว

ความเป็นมาของการแข่งขันโอลมิปิกตัง้แต่ยุคแรกจนถงึปัจจุบัน เต็มไปดว้ยส ิง่ของที่

เกีย่วกับกฬีาโอลมิปิกมากกว่า 10,000 ช ิน้ ทัง้อุปกรณ์กีฬา เสือ้ผา้นักกฬีา ถว้ยรางวัล 

เหรียญรางวัล คบเพลงิ มาสคอต ฯลฯ (ไม่รวมค่าเขา้ชม Olympic World) จากนัน้นํา

ท่านชมสวนสาธารณะทีม่ีรูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรด

ของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตัง้ใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ

เจนีวา ไดช้ือ่ว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ นํา

ทา่นชมปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้

บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมา

จากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทาง

เดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้จงึเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษี

ซึง่เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี หลังจากนั้นนําท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงแทซ 

(Taesch) 
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คํา่  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก ELITE หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่5 แทซ – เซอรแ์มต – ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต – ลเูซริน์ – ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพือ่เดนิทางสูเ่มอืง เซอรแ์มท 

(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนยิมที่ไดร้ับความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่

ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่

เทา่นัน้ และยังมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่

ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์น ัง่รถไฟฟนัเฟืองสูส่ถานรีถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ทําทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิทีท่า่นจะไดเ้ห็น

ทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น ทีส่วยงาม นําท่านเดนิเทา้สู่บรเิวณ

ทะเลสาบทีอ่ยู่สงูจากระดับน้ําทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะทอ้น

ภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามยิง่นัก ( โดยปกตน้ํิาใน

ทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัปรมิาณน้ําฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาทีเ่ดนิทาง

ไปชมอยู่ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา้ชว่งฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็น

น้ําแข็ง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 เด ินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์

รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี 

ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอด

ขา้มผ่านแม่น้ํารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซริน์ 

เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคา

คลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

 หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) 

ทีพ่กั 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก AIRPORT HOTEL ZURICHหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.30 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

13.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 ** สําหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   
   
   

  

 QE3ZRH-TG012 หนา้ 7 จาก 16 

 
 

18 พ.ย.เป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.15 น.และจะไปถงึซูรคิเวลา 06.10 น. 

*** 

วนัที ่7 กรงุเทพฯ   

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  Amazing Munot  

Gornergrat and Rigi kulm 

สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

19-25 ส.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

23-29 ส.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

06-12 ก.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

13-19 ก.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

23-29 ก.ย. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

04-10 ต.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

21-27 ต.ค. 62 53,900 53,900 53,900 53,900 31,900 5,900 

18-24 พ.ย.62 52,900 52,900 52,900 52,900 30,900 5,900 

29 พ.ย. -5 ธ.ค.62 52,900 52,900 52,900 52,900 30,900 5,900 
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1-7 ธ.ค.62 52,900 52,900 52,900 52,900 30,900 5,900 

06-12 ธ.ค.62 52,900 52,900 52,900 52,900 30,900 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
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         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 

3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ (18 สวติฟรังก)์  

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 สวติฟรังก)์ 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
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3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
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7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รือมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักใน

เมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 

 

 

 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตํุาแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ทํางาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
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CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญชโีดย

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) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (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 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
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6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

   
   
   

  

 QE3ZRH-TG012 หนา้ 17 จาก 16 
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