
 

 

 

 

 

 

 

สวติเซอร์แลนด์ 7 วนั (การบินไทย) 
ชมววิสวยในสวสิ แบบไม่ต้องขึน้เขาสูง 

เทีย่วสวสิสวยๆช่วงใบไม้เปลีย่นสี ในราคาสุดประหยดั   49,999-  
*ราคารวมค่าวซ่ีาและค่าทิปคนขบัรถ+หัวหน้าทัวร์ เรียบร้อยแล้ว* 

ก าหนดวันเดินทาง 22-28 กนัยายน 2560 กรุ๊ปเดยีวเท่าน้ัน 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีจาก ทางบริษทัฯ 

อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบตัรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 
 
วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – สนามบิน ซูริค – ซไตน์ แอม ไรน์ –น า้ตกไรน์ –ลูเซิร์น-ทาชส  
01.05 น. บินตรงสู่สวติเซอร์แลนด ์โดยเท่ียวบิน TG 970 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริก หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่าน

เดินทางสู่ เมือง 
ซไตน์ แอม ไรน์ เมืองเล็กๆน่ารักริมฝ่ังแม่น ้าไรน์ น าท่านเดินชมเมืองเก่าท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีและโดด
เด่นดว้ยภาพเขียนสีแบบเฟรสโกต้ามอาคารบา้นเรือนท่ีมีอายกุวา่ 200 ปี จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองชาฟ
เฮาเซ่น เมืองท่ีตั้งของ น า้ตกไรน์ ท่ีมีขนาดใหญ่สุดในยุโรป น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัน า้ตกไรน์ท่ีสวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์ เมืองท่องเที่ยวอนัดับหน่ึง ทีต่ั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบ

แห่งส่ีแคว้น เวียร์วาลด์สตรัดด์ซี  ทีม่ีบรรยากาศงดงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปริมเลค-อนุสาวรีย์สิงโต-
สะพานไม้คาเปิลบรุคและอาคาร บ้านเรือนในเขตเมืองเก่ากย็งัมีอาคารบ้านเรือนทีส่วยงามและได้รับการอนุรักษ์
ไว้เป็นอย่างดี ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ก่อนน าท่านเดินทางต่อสู่หมู่บ้านทาสช์ เมืองรีสอร์ทน่ารัก อนัปาก
ประตูสู่เซอร์แมท 

 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม ELITE หรือเทียบเท่า 



ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
วนัทีส่าม ทาชส-เซอร์แมท-มองโทรซ์-โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านขึน้รถไฟสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง มีเพียงแบตเตอร่ีและแรงงานสัตวเ์ท่านั้น และยงัมีฉาก
หลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวสิ มีเวลาวา่งอิสระ
เดินเล่นพกัผอ่นในเมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยงามท่ีสุดของสวสิและยงั ตั้ง
เด่นเป็นสง่าอยูใ่นตวัเมือง จนกลายเป็นแลนดส์าร์คท่ีส าคญัของตวัเมือง  ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป-ชอ้ปป้ิงใน
เมืองเซอร์แมท ท่ีมีรานคา้มากมาย หรือท่านสามารถซ้ือตัว๋รถไฟข้ึนชมววิสวยๆบนยอดเขากรอนเนอร์แกรต-
แมทเทอร์ฮอร์น ใชเ้วลาข้ึนลงเพียง 2ช.ม. ค่าใชจ่้ายประมาณ 3,500-บาท/ท่าน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย  
14.30น. ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านข้ึนรถไฟกลบัสู่เมืองทาชส เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองมองโทรซ์ น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ

รอบนอกของ ปราสาทชิลยง ปราสาทยคุกลางท่ีเก่าแก่กวา่หน่ึงพนัปี ท่ีสร้างอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา จากน้ันน า
ท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัใน เมืองโลซานน์ เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของ
สมเด็จยา่, สมเด็จพระพี่นางฯ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ.ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม NOVOTEL  LAUSANNE BUGSINY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-อนิเทอร์ลาเก้น 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีสวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวาซ่ึงรัฐบาลไทยและสวสิ 
รวมกนัจดัสร้างข้ึนเม่ือคร้ังในหลวงรัชกาลท่ี 9 ครองราชยค์รบ 60 ปีและถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ของพพิธิภัณฑ์
กฬีาโอลมิปิค จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจนีวา น าท่านชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ 
เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น า้พุเจท
โด ท่ีฉีดสายน ้าพุง่สูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ 
สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงของสวสิ  น าท่านเดินเล่นชมเขตตวัเมืองเก่า ท่ีอาคารบา้นเรือนยงั

ไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็นอยา่งดีเหมือน เม่ือหลายร้อยปีก่อนจนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นหน่ึงในเมือง
มรดกโลกดา้นวฒันธรรม ถ่ายรูปกบั อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชม บ่อเลีย้งหมีสี
น า้ตาล บ่อน า้พุโบราณ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น เมือง
สวยท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาระหวา่งสองทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และทะเลสาบเบรียซ์ น าท่านเข้าทีพ่ัก โรงแรม 
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 



ค ่า รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย  
วนัที่ห้า อนิเทอร์ลาเก้น-กรินเดอร์วาลล์-อนิเทอร์ลาเก้น  
 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 มีรถโค้ชบริการรับ-ส่งที่หมู่บ้านกรินเดอร์วาลล์ ท่านสามารถไปเดินเล่นชมเมืองสวยๆเปลีย่นบรรยากาศได้หรือ

อาจจะพกัผ่อนเดินเล่น ช้อปป้ิงในเมืองอินเทอร์ลาเก้น 
วนันีเ้ป็นวันอสิระให้ท่านได้มีโอกาสวางแผนหรือเลือกการเดินทางด้วยตัวท่านเอง อาทิ 

 1.เทีย่วยอดเขายุงฟราวยอร์ค มีค่าใช้เพิม่เติมท่านละ 5,000 – บาท  
หากในคณะมีจ านวนเกิน 10 ท่าน ทางบริษัท สามารถซ้ือตั๋วแบบหมู่คณะ ทีจ่ะมีบริการอาหารกลางวนับนยอด
เขาจุงฟราวให้ท่านและหัวหน้าทวัร์ของทางบริษัทฯ จะเดินทางไปกบัท่านด้วย กรุณาแจ้งความต้องการล่วงหน้า
พร้อมช าระเงินเพิม่เติมทีบ่ริษัทฯก่อนออกเดินทาง เพ่ือที่ทางบริษัทฯ จะได้ท าการส ารองทีน่ั่งล่วงหน้าโดยท่าน
จะไม่ต้องต่อคิวและเดินหาทีน่ั่งบนรถไฟแบบนักท่องเที่ยวทัว่ไปด้วยตัวท่านเอง 

 ส่วนท่านทีเ่คยเทีย่วยุงฟราวยอร์คแล้วอาจเลือกเที่ยวยอดเขาอ่ืนด้วยตัวท่านเอง อาทิ 
2.ยอดเขากรินเดิลวาลล์ เฟียสต์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-บาท และยงัมีกจิกรรมต่ืนเต้นให้ท่านได้ทดลองอย่าง  
เฟียสฟลายเออร์-รถคาร์ทภูเขา-จักรยานสกูตเตอร์ 
3.ขึน้ชมววิสวยบนฮาร์ดเดอร์คลุม หลงัคาเมืองอนิเทอร์ลาเก้น  ถ่ายรูปกบัสะพานชมววิ 2 เลค + 3 เม้าท์ 
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-บาท 
4.น่ังเรือล่องชมความสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-บาท 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย  
ในเมืองอนิเทอร์ลาเก้น มีอาหารให้ท่านเลือกรับประทานหลากหลาย ทั้ง ไทย จีน พื้นเมือง ร้านก๋วยเตี๋ยวไทยหรือ
ฟาสต์ฟู้ดนานาชาต ิ

 
วนัที่หก อนิเทอร์ลาเก้น – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสาร-ตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง-
ตรวจหนงัสือเดินทางและชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีในสนามบิน 

13.30 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบิน TG 971 เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
 
วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ 
###################################################################################################### 

 
 



อตัราค่าบริการ 
                       พกัห้องละ 2- 3 ท่าน   ท่านละ           49,999           บาท 
                        พกัเดียวเพิม่อีก  ท่านละ                   7,000  บาท 
 
***อตัราค่าบริการเป็นราคาพเิศษ ทุกคณะ ราคาเดียวและไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
***บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัส าหรับพกั 3 ท่าน ท่านที ่3 จะต้องช าระค่าห้องพกัเดี่ยวเพิม่ขึน้ 
 
เง่ือนไขการจองทวัร์ 

1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. หากมีการยกเลิการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ า เน่ืองจากเป็นทวัร์

ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้  (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ใหก้บัสายการบิน 
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา ล่วงหนา้ 
1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ ามนัท่ี
ปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานฑูตมีคิวใหย้ืน่ และตอ้งช าระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัท าการ  
5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทั
ฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมียกเลิกหลงัจากออกบตัร
โดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

 
อตัรานีร้วมบริการ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค // ซูริค-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่เกิน 75 ปี  



กรมธรรมพ ์500,000 บาท 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสวติเซอร์แลนด ์
 ค่าทิปคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์ 1,400 บาท ช าระพร้อมค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 1 ส.ค. 

60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 
อตัรานีไ้ม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

  
 หมายเหตุ  
 โรงแรมในประเทศสวติเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากมีอากาศหนาวเยน็เกือบตลอดทั้งปี 
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ       

เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและ

มีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกวา่จะไดรั้บการ
ยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน
เขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. เอกสารส่วนตัว 

 
*หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยงัไม่ประทบัตรา 2 หน้าขึน้ไป)  
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสถานทูตสวติเซอร์แลนด์ 

***ยืน่วีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

** กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือเพื่อยืน่ขอวซ่ีาเชงเกน้มาแลว้ และวซ่ีาท่ีไดม้าระบุค าวา่"VIS” ส าหรับการขอวซ่ีาคร้ัง

ต่อไป ท่านไม่จ  าเป็นตอ้ง แสกนลายน้ิวมือ แต่ตอ้งมาแสดงตวัทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพื่อถ่ายรูป 

** กรณีท่ีท่านไม่เคยสแกนลายน้ิวมือมาก่อนท่านจ าเป็นตอ้งมาแสดงตนเพื่อยืน่ขอวซ่ีา 

** กรณีท่ีท่านเคยสแกนลายน้ิวมือมาแลว้แต่ไม่ไดว้ซ่ีาเชงเกน้ ท่านจะตอ้งสแกนลายน้ิวมืออีกคร้ัง 

หมายเหตุ หา้มมิใหใ้ส่คอนแทคเลนส์ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บ๊ิก

อายส์ ในระหวา่งการท าการจดับนัทึกขอ้มูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

 

ใช้เวลาพิจารณาอนมุตัวีิซ่า 7-10 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวซ่ีา*** 

1. สถานทูตสวติเซอร์แลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
2. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
3. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณาของสถานทูตง่ายข้ึน 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบ

ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 



 
** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  

ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 

** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซ่าเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  
วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 

แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 
 

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) 
และฉากหลงัตอ้งเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแวน่ตา,ไม่สวมเคร่ืองประดบั) 

 
 
 
 
 
 

 
 
* ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์ สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์บา้นเบอร์มือถือ  
* ส าเนาสูติบตัร (ในกรณีท่ีอายยุงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) * ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหยา่ และใบมรณะ 

(ถา้มี)  
* ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)  
* ส าเนาบตัรขา้ราชการ  

 
2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใชช่ื้อของแต่ละ
สถานทูต) 

 
* พนักงานบริษัท         : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างาน (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง)  

ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน  
* ข้าราชการ : ใชห้นงัสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สังกดั (เป็นภาษาองักฤษ 

ตัวจริง) ระบุต าแหน่ง อตัราเงินเดือน และวนัเร่ิมท างาน 
* กรณเีกษียณอายุ  : ใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ  
* เจ้าของบริษัท   : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทั , หนงัสือจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วน (คัด 



ส าเนาไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนัย่ืนวซ่ีา)  
* เจ้าของร้านค้า   : ใชท้ะเบียนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403  
* ประกอบอาชีพอสิระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อม

หลกัฐานแสดงอาชีพตวัเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย,เอกสาร
การเสียภาษี 

* นักเรียน/นักศึกษา   : ใชห้นงัสือรับรองจากสถานศึกษา (เป็นภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน  
 
หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) 
 
3. หลกัฐานการเงิน 

 * ใช้ Statement ตัวจริงทีอ่อกจากธนาคารบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์เท่าน้ัน ย้อนหลงั 6 เดือนอพัเดตเป็นปัจจุบัน ***
สถานทูตไม่รับพจิารณาสมุดเงินฝากบัญชีฝากประจ า กระแสรายวัน และ พนัธบัตร ฯลฯ*** 

-กรณบีัญชีออมทรัพย์ บญัชีจะตอ้งมี 100,000 บาท ข้ึนไป พร้อมหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของ 
บญัชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั)  

 

 * ในกรณีท่ีการเงินส่วนตวัมีตวัเลขเงินฝากนอ้ยหรือมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายให ้สามารถใช้บัญชีเงินฝากของบิดามารดา หรือ 
พีน้่อง และคู่สมรส ต้องมีเอกสารของผู้ออกค่าใช้จ่าย 4 อย่างดังน้ี 

1. ใช ้Statement ตวัจริงท่ีออกจากธนาคารบญัชีเงินฝากแบบออมทรัพยเ์ท่านั้น ยอ้นหลงั 6 เดือนอพัเดตเป็นปัจจุบนั  
2. หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายระบุความสัมพนัธ์ 
3. หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ เช่น ทะเบียนบา้น,ใบสูติบตัร 
4. ส าเนาพาสปอร์ตหรือส าเนาบตัรประชนของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 

 
4.กรณีทีผู้่เดินทางเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี 

* เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกบัท่านใดท่านหน่ึง  
จะตอ้งท า หนังสือให้ความยินยอมจากอ าเภอ โดยท่ีบิดา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา
จากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

* กรณีบุตรอยูใ่นความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง จะตอ้งมีหนงัสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ
หยา่ร้าง โดยมีขอ้ความระบุวา่ “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว” 

 
 

 



แผนที ่TLS CONTACT SWITZERLAND อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ช้ัน 12 ถ.สาทรใต้ 
 
 
 
 
 
 

 


