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GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR 

สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน 

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63  

ราคาแนะน าเพียง 75,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ –  ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์   

วนัที่ 3. เซ็นต์ มอริทซ์– อนัเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก 

วนัที่ 4. บริก – แทซ – เซอร์แมท 

วนัที่ 5. เซอร์แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ 

วนัที่ 6. มองเทรอซ์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเคน 
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คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
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21.30  น. 
 

เจา้หน้าที ่คอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
  
 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ   

 

วนัท่ี 2 กรงุเทพฯ –  ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซน็ต์ มอริทซ์ 
00.35  น. ออกเดนิทางสู่สวสิเซอร์แลนด์ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  

*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่  4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 01.05 น. และไปถึงซูริคเวลา 07.50 น. *** 
06.55 น. 

 
 
 
 
 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  น าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich)  เมอืงทีใ่หญ่ที่สุดในประเทศ จากนัน้น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ตดิกับพรมแดนเยอรมนี 
โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรอืนในเมอืงนัน้ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกบัภาพวาด
ตามผนังของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมอืงอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แล้วเมืองนี้ยงัมีชื่อเสยีงจากการที่เป็นทีต่ัง้
ของน ้าตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็นน ้าตกที่ใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป  น าท่านชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น ้าตกที่ใหญ่สวยงาม
และตื่นตาตื่นใจซึ่งเกดิจากแม่น ้าไรน์ทัง้สายไหลผ่านหน้าผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีสุ่ดในยุโรปและไดช้ื่อ
ว่าเป็นน ้าตกทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรปกลางดว้ย อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมความงามของน ้าตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) ตัง้อยู่ในหุบเขาแองกาดีน Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียง
และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีช่ือเสียงระดบัโลก เป็นเมืองที่บรรดาเศรษฐีนิยมมาพกัผ่อนเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพกั เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL NOLDA หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ี 3 
เซน็ต์ มอริทซ์– อนัเดอรแ์มท – รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์เพรส (Glacier 
Express) – บริก 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นจุดที่

นักท่องเทีย่วนิยมขึน้รถไฟสายโรแมนตกิ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง  
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิง่ชา้ทีสุ่ดในโลก วิง่ผ่านภูมปิระเทศทีง่ดงามของ

เทอืกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวสิแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเสน้ทาง
ท่านสามารถชมยอดเขาทีป่กคลุมดว้ยธารน ้าแขง็เจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp Bahn ทีพ่าดผ่านในกลางเทอืกเขาแอลป์
สู่เมืองบริก (BRIG) เมืองเลก็ๆที่ยิง่ใหญ่ เป็นชุมทางของการแวะพกัก่อนจะเดินทางสู่เมืองอื่นๆของสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ยงั
เป็นที่ตัง้ของปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สรา้งขีน้ในครสิตวรรษที ่17 ในศิลปะแบบบารอค เพื่อแสดงออกถึง
ความมัง่คัง่ของเจา้เมืองในยุคนัน้ คาสปาร์ สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถอืเป็นปราสาทส่วนตวัขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน
ยุคสมยันัน้ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืงและถ่ายรูปกบัปราสาทไดต้ามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั HOTEL AMBASSADOR หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 4 บริก – แทซ – เซอรแ์มท – ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองทีไ่ม่อนุญาตให้รถยนต์
วิง่และเป็นเมอืงทีไ่ด้รบัการยกย่องว่าปลอดมลพิษทีด่ีของโลก เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรสีอร์ท ยอดนิยมที่ไดร้บั
ความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมอืงที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามนัเชื้อเพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวย
ทีสุ่ดในสวสิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บ่าย 

 
 

น าท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ทีสู่งถงึ 
4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมกบัทวิทศัน์ทีส่วยงาม ณ จุดสูงทีสุ่ด
บรเิวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็ทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน ้าแขง็ทีส่วยงาม ไดเ้วลา
พอสมควร น าท่านเดนิทางกลบัลงมาทีเ่มอืงเซอร์แมท เชญิท่านอสิระกบัการเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอืเลอืกซื้อของฝากตาม
อธัยาศยั 
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ค า่ 

 
 

อสิระอาหารค าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั DERBY หรอืเทยีบเท่า 

***ในกรณีที่ห้องพกัในเมอืงเซอร์แมทเต็ม จะย้ายไปพกัที่เมอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัท่ี 5 เซอรแ์มท – แทซ – เวเว่ย ์– มองเทรอซ์ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอร์แมท สู่เมอืงเมืองแทซ (Teasch)  จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ไปยงัเมืองเว
เว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝัง่ดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงที่ไดช้ื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of 
the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแก่การท ากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมอืงตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของ

สวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ์ 
SAVOY โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดนิทางและขบวนสินค้าที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือ
จากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวติเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดยีวทีไ่ม่ต้องเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชนั ปราสาทแห่ง
นี้จงึเปรยีบเสมอืนด่านเกบ็ภาษีซึ่งเอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั EURO MONTREUX หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 6 มองเทรอซ์ – เจนีวา – อินเทอรล์าเคน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มี
เสน่ห์โดยธรรมชาติมากทีสุ่ดเมืองหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ มปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาว
โรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝัง่ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพษิ จงึดงึดูดนักท่องเทีย่วจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศที่นี่ เมอืงนี้ยงัเป็นเมืองทีม่คีวามส าคญั
ส าหรบัชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่า จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รูีปป้ันลงิ 3 ตวั ปิด
หู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองทีเ่ป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมอืงทีต่ัง้องค์การสากลระดบั

โลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบัน ้าพุเจทโด ทีฉี่ดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถงึ 
390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม้ สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงเจนีวา แล้วน าท่านเดนิทางต่อ
สู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake 
Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มภีาพของยอด
เขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง (ชสีฟองดูว์) 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 7 อินเทอรล์าเคน - กรินเดอวาลด ์- ยอดเขาจงุฟราวด ์– ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที่สวยงามและยงัเป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟ
รา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชติยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้สวยงาม 
อยู่ใต้ธารน ้าแขง็ลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกล้าหาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏิวตัใินฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุม
สะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตร์ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 

 
ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 8 ลูเซิรน์ - ซุก – ซูริค 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ โดยตัวเมืองตัง้อยู่บนที่ราบเชิงเขาริม
ทะเลสาบ ที่มแีม่น ้า Lorze ไหลผ่านท าให้เมอืงนี้ไดร้บัการกล่าวขานว่ามทีศันียภาพทีง่ามดัง่เทพนิยาย น าท่านชมเมืองชม
หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่ส าคญัแห่งหนึ่งของเมอืง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดด
เด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน ้าเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลงัคาสีน ้าตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิง่ มีเวลาให้ท่านเดินขึ้น
บนัไดสู่จุดชมววิด้านบนของหอนาฬกิา ทีท่่านจะสามารถเหน็ววิที่สวยงามโดยรอบของเมอืง น าท่านเข้าชมร้านท าทองท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมัย
ศตวรรษที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลยีน มีซุ้มประตูและเสาโรมนั มรูีป
ป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล ้าค่าและ
เครื่องประดบัหายาก และบางชิ้นมเีพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล ้าค่าและเครื่องประดบั
หายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิ้มลองเค้กจากร้านนี้  เช่น Charlie Chaplin, 
Winston Churchill หรือสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนี้มกีารท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตรอเบอร์ร,ี บูลเบอร์รี่, 
ราสเบอร์รี,่ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์รี ่ทีม่ปีลูกมากกว่า 40,000 ต้น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย จากนั ้นออกเดินทางต่อสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster abbey) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์เยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านักแม่ชีทีม่ีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจาก
ทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตัุรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางทีส่ าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินทีใ่หญ่
ทีสุ่ดในประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืง ถ่ายรูปและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ท่ีพกั น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั RADISSON ZURICH AIRPORT  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 9 ซูริค – สนามบิน 
เช้า 

 
รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าคณะเดนิทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ในรา้นค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที่ TG971 
*** ส าหรบัคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่ 4 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และไปถึงกรงุเทพเวลา 05.30 น. *** 

วนัท่ี 10 กรงุเทพ 
06.10 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนาบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 

GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR 

สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

4-13 เม.ย. 63 88,900.- 88,900.- 88,900.- 56,880 12,900 

5-14 เม.ย. 63 88,900.- 88,900.- 88,900.- 56,880 12,900 

6-15เม.ย. 63 88,900.- 88,900.- 88,900.- 56,880 12,900 

7-16 เม.ย. 63 88,900.- 88,900.- 88,900.- 56,880 12,900 

8–17 เม.ย. 63 88,900.- 88,900.- 88,900.- 56,880 12,900 

9-18 เม.ย. 63 95,900.- 95,900.- 95,900.- 57,030 12,900 

10-19 เม.ย. 63 95,900.- 95,900.- 95,900.- 60,170 12,900 

11-20 เม.ย. 63 95,900.- 95,900.- 95,900.- 61,640 12,900 

12 – 21 เม.ย. 63 86,900.- 86,900.- 86,900.- 54,880 12,900 

22 – 31 พ.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 53,450 12,900 

2 –11 มิ.ย. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 53,450 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบติัเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้เดินทางช าระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนักงานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (26 สวิตฟรังก์)  
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (30 สวิตฟรังก์) 
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เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่ มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ขึน้อยู่

กบัดุลยพนิจิของสถานทูต 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 
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ในระหวา่งยืน่วซ่ีาเขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจ้าหนา้ที่ของทางบรษิทัให้ทราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซ่ีาจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีาในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รูปไมเ่ลอะหมกึและไมม่รี่องรอยช ารุด *** 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 
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- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบุต าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทูตจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ ค่อยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่าย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกค่าใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไม่เกนิ 15 วันนับจากวันยื่นวซีา่ (ของผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่าย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกค่าใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขที่บัญชคีรบทุกตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ริน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 
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- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซ่ีากรุณาถอืเอกสารตวัจรงิต่างๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมุดบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซ่ีา *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

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

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

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

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซ่ีา 

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

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชือ่ ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผูีจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพ่ักล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 

 
 
 
 


