
   

 เส้นท
วนัท่ี 1. 

วนัท่ี 2.ก

วนัท่ี 3. 

วนัท่ี 4. 

วนัท่ี 5. 

วนัท่ี 6. 

วนัท่ี 7. 
วนัท่ี 8. 

วนัท่ี 9. 

วนัท่ี 10

1   

 

 

 

 

 

 

 

ซู

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GL

ทางการเดนิ
 กรุงเทพฯ 

กรุงเทพฯ –  ซริู

 เซน็ต์ มอริทซ์–

 บริก – แทซ – 

 เซอร์แมท – แท

 มองเทรอซ์ -– 

 อินเทอร์ลาเกน
 ลเูซิร์น - ซกู – 

 ซริูค – สนามบิ

0. กรุงเทพฯ 

GLACIER E

ซริูค |เจนีวา

LACIER

นทาง 

ริค – ชาฟฟ์เฮา

– อนัเดอร์แมท 

เซอร์แมท 

ทซ – เวเวย์่ – ม

เจนีวา – อินเท

น - กรินเดอวาล
ซริูค  

บิน 

EXPRESS SW

า|ชาฟฟ์เฮ

R EXPR

สวิ
เดนิทา

เซิน – เซน็ต์ มอ

– รถไฟสายกล

มองเทรอซ์ 

อร์ลาเกน 

ลด์ - ยอดเขาจงุ

ITZERLAND G

าเซนิ| ยอด

 

 

RESS S

วติเซอร์
าง กุมภ

ร

อริทซ์  

ลาเซียเอก็ซ์เพรส

งฟราวด์ – ลเูซิร์

GRAND TOU

 

 

 

ดเขาจงุฟรา

 

SWITZE

ร์แลนด์
ภาพนัธ์ 

ราคาแนะ

 

ส (Glacier Exp

ร์น 

R   สวิตเซอร์แล

าวด์| บริก| 

ERLAN

 10วัน 
 – มถุิน

นําเพยีง7

press) – บริก 

ลนด์ 10 D 7 N

 เซน็ต์ มอริ

ND GRA

 7คืน 
นายน63

75,

N BY TG  [GQ

ริทซ์| ลเูซร์ิน

AND T

3 

900

Q3ZRH‐TG004

น 

TOUR 

0.- 

4] 



    2    GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR   สวิตเซอร์แลนด์ 10 D 7 N BY TG  [GQ3ZRH‐TG004] 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ  
21.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ี 
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ –  ซูริค– ชาฟฟ์เฮาเซนิ– เซน็ต์ มอริทซ์ 
00.35 น. ออกเดินทางสูส่วิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970 

*** สาํหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่  4 เม.ย. จะออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และไปถงึซูริคเวลา 07.50 น. *** 
06.55น. 

เดินทางถึงสนามบินซูริค(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ช่ัวโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศลุกากร  นําท่านเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich)เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ จากนัน้นําท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดนเยอรมนี โดย
สถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนัน้ตกแตง่ด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกบัภาพวาดตามผนงั
ของอาคารต่างๆท่ีบอกเร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แล้วเมืองนีย้งัมีช่ือเสียงจากการท่ีเป็นท่ีตัง้ของนํา้ตก
ไรน์ (Rhine Fall)ซึง่เป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป  นําท่านชมนํา้ตกไรน์ (RhineFall)นํา้ตกท่ีใหญ่สวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ
ซึ่งเกิดจากแม่นํา้ไรน์ทัง้สายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นนํา้ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุในยุโรปและได้ช่ือว่าเป็นนํา้ตกท่ี
สวยงามท่ีสดุในยโุรปกลางด้วย อิสระให้ทา่นได้ช่ืนชมความงามของนํา้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นําท่านเดินทางสูเ่มืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz)ตัง้อยู่ในหบุเขาแองกาดีนEngadine valley เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง

และศนูย์กลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก เป็นเมืองท่ีบรรดาเศรษฐีนิยมมาพกัผอ่นเลน่สกีในช่วงฤดหูนาว 
คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL NOLDA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
เซน็ต์ มอริทซ์– อันเดอร์แมท– รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์เพรส (Glacier 
Express) – บริก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นจุดท่ี
นกัทอ่งเท่ียวนิยมขึน้รถไฟสายโรแมนติก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย นําท่านนัง่รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนท่ีวิ่งช้าท่ีสดุในโลก วิ่งผ่านภมิูประเทศท่ีงดงามของ

เทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอโุมงค์ สะพาน หบุเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหบุเขาท่ีสงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่าน
สามารถชมยอดเขาท่ีปกคลมุด้วยธารนํา้แข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-OberralpBahnท่ีพาดผา่นในกลางเทือกเขาแอลป์สูเ่มืองบ
ริก (BRIG) เมืองเล็กๆท่ีย่ิงใหญ่ เป็นชมุทางของการแวะพกัก่อนจะเดินทางสูเ่มืองอ่ืนๆของสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ยงัเป็นท่ีตัง้ของ
ปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สร้างขีน้ในคริสตวรรษท่ี 17 ในศิลปะแบบบารอค เพ่ือแสดงออกถึงความมัง่คัง่ของ
เจ้าเมืองในยคุนัน้ คาสปาร์ สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถือเป็นปราสาทสว่นตวัขนาดใหญ่ท่ีสดุในยคุสมยันัน้ อิสระ
ให้ทา่นได้เดินชมเมืองและถ่ายรูปกบัปราสาทได้ตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัHOTEL AMBASSADOR หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 บริก– แทซ– เซอร์แมท– ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch)เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)เมืองท่ีไม่อนญุาตให้รถยนต์วิ่ง
และเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก เซอร์แมท (Zermatt)เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับความ
นิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นํา้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ 
และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)ท่ีได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิส 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย 

 
 

นําทา่นเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถงึ 
4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จดุสงูท่ีสดุบริเวณ
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถํา้นํา้แข็งท่ีอยูส่งูท่ีสดุในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกันํา้แข็งท่ีสวยงาม ได้เวลาพอสมควร นําทา่น
เดินทางกลบัลงมาท่ีเมืองเซอร์แมท เชิญทา่นอิสระกบัการเดินเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
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คํ่า อิสระอาหารคําตามอธัยาศยั 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัDERBY หรือเทียบเทา่ 

***ในกรณีทีห่อ้งพักในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม จะยา้ยไปพักทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วันที่ 5 เซอร์แมท –แทซ– เวเว่ย์– มองเทรอซ์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองเมืองแทซ (Teasch)จากนัน้นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชไปยงัเมืองเวเว่ย์ 

(Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the 

Swiss Riviera)ดินแดนท่ีเหมาะแก่การทํากิจกรรมแทบทกุฤดกูาล 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส 

ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle)

ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือควบคมุการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าท่ีจะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่
ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือน
ดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั EURO MONTREUX หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 มองเทรอซ์ -– เจนีวา – อนิเทอร์ลาเกน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางสูเ่มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์
โดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้
หลกัแหลง่อยูบ่ริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจาก
มลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญสําหรับชาวไทย
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า จากนัน้นําท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา 
อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการประชมุนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องค์การสากลระดบัโลก 

อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบันํา้พเุจทโด ท่ีฉีดสายนํา้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 
ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบันาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีสําคญัของเมืองเจนีวา แล้วนําท่านเดินทางต่อสูเ่มือง
อินเทอร์ลาเกน (Interlaken)เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อนั
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญั และ มีความสําคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็น
ฉากหลงั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดว์ู) 
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ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 อนิเทอร์ลาเกน - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวด์– ลูเซร์ิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา 
(Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยโุรป นําคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสงูกว่าระดบันํา้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 
เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารนํา้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจงุเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟท่ีอยูส่งูท่ีสดุในยโุรป (Top of Europe) เข้าชมถํา้นํา้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนํา้แข็งลกึถึง 
30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มืองลูเซิร์น (Lucerne)เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนสุรณ์
รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge)ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นํา้รอยส์ (Reuss River)อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์
ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาด
ประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

 
คํ่า อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERNหรือเทียบเท่า 
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วันที่ 8 ลูเซร์ิน - ซูก– ซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองซูก (ZUG) เมืองแห่งศนูย์กลางการคมนาคมของประเทศ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนท่ีราบเชิงเขาริมทะเลสาป 
ท่ีมีแม่นํา้ Lorzeไหลผ่านทําให้เมืองนีไ้ด้รับการกล่าวขานว่ามีทศันียภาพท่ีงามดัง่เทพนิยาย นําท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา
เมืองซุก (Clock Tower)แลนด์มาร์กท่ีสําคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของ
หลงัคาซึง่เป็นสีนํา้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีนํา้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างย่ิง มีเวลาให้ท่านเดินขึน้บนัไดสู่จดุชม
วิวด้านบนของหอนาฬิกา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง นําท่านเข้าชมร้านทาํทองที่เก่าแก่ที่ สุดใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe)ของครอบครัว Lohriเปิดทําการตัง้แต่สมยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวั
อาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนัง 
ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มี
เพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ทา่นเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํา้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในสว่นของ Lohri Storeยงั
มีนาฬิกาชัน้นําระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

ParmigianiFleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuerฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์
ร่ี Zug Cherry Cake (ZugerKirschtorte) จากร้าน Speckเค้กท่ีมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบคุคลท่ีมี
ช่ือเสียงมากมายตา่งเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchillหรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส 
โดยเมืองซุกนีมี้การทําฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี, บลูเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ท่ีมีปลกูมากกว่า 40,000 
ต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้ออกเดินทางต่อสูเ่มืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ นําท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ฟรอมนุสเตอร์ (Fraumunster 

abbey) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นสํานกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใต้ของ
เยอรมนัอาศยัอยู ่นําท่านสู่จตัรัุสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตัรัุสเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัเป็น
ชุมทางรถรางท่ีสําคญัของเมืองและยงัเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 
อิสระให้ทา่นได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซือ้ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 9 ซูริค– สนามบนิ 
เช้า 

 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําคณะเดินทางสู่ สนามบนิ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund)และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ โดยเท่ียวบินท่ีTG971 
*** สาํหรับคณะที่ออกเดนิทางตัง้แต่ 4 เม.ย. 63 จะออกเดนิทางเวลา 13.30 น.และไปถงึกรุงเทพเวลา 05.30 น. *** 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.10 น. คณะเดินทางกลบัถงึสนาบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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ราคาแนะนําเพยีง 

GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR 

สวติเซอร์แลนด์10 วัน 7 คืน 

โดยสายการบนิไทย(TG) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

1-10ก.พ. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 50,950 11,900 

20-29 ก.พ. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 50,950 11,900 

3-12 มี.ค. 63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 50,950 11,900 

4-13เม.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 

9-18เม.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 ม.ิย.63 75,900.- 75,900.- 75,900.- 53,450 12,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ชําระเงินมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจําแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
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3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจํานวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
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4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องชําระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจํานวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (26 สวิตฟรังก์)  
7.  คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 สวิตฟรังก์) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

เงื่อนไขการชาํระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุติัวีซา่ได้  

3. สําหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต่ํากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือวา่งสําหรับติดวีซา่ไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้สํารองท่ีนั่งพร้อมชําระเงินมดัจําค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 
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3.  นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบติัตรงตามท่ีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แล้วไมไ่ด้รับการอนมุติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจําตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมิูต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัทําการ หรอืมากกวา่น ัน้ ขึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบัและหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่าํนกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบัหา้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 

 

 



    12    GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR   สวิตเซอร์แลนด์ 10 D 7 N BY TG  [GQ3ZRH‐TG004] 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังานหนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตํุาแหน่ง,เงนิเดอืน,วนัเริม่ทํางาน,วนัทีล่าพักรอ้น

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีกํ่าลังศกึษาอยู ่

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเองใช ้Bank Statement ตวัจรงิบญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไปยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทบัจากธนาคาร ทาง

สถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัชโีดยการ

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคารอพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยใหใ้ช ้Bank Statement ตวัจรงิ 

บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวัและ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 
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Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
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(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หยา่       แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุา่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

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

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 
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     ไมเ่คย เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี  

   เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

   บตัรเครดติ     ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


