
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (การบนิไทย) 
เที่ยวครบเมืองยอดนิยม ขึน้ชมววิสวยจาก 2 ยอดเขา 
แมทเทอร์ฮอร์นกรอนเนอร์แกรต และ ยุงเฟรายอร์ค 

เที่ยวเมืองยอดนิยม ในราคาเพยีง 59,999-  
พเิศษสุดเราไม่บงัคับท่าน ถ้าไม่อยากขึน้ยอดเขาสูง ยนิดีคนืเงนิให้ 

ราคารวมค่าวีซ่าและค่าทปิคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ เรียบร้อยแล้ว 

ก าหนดวันเดนิทาง 3-9 /10-16 / 17-23 /24-30 พ.ย./ 8-14 ธ.ค.2560  
วนัแรก เชค็อิน สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น. นัดพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู เคาน์เตอร ์D ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทย เจา้หน้าทีจ่าก ทางบรษิทัฯ 

อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – สนามบิน ซูริค – ซไตน์ แอม ไรน์ –น ้าตกไรน์ –ทาสช-์เซอรแ์มท  
00.35 น. บินตรงสู่สวิตเซอรแ์ลนด ์โดยเท่ียวบิน TG 970 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริก หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู ่

เมืองซไตน์ แอม ไรน์ เมอืงเลก็ๆน่ารกัรมิฝัง่แม่น ้าไรน์ น าท่านเดนิชมเมอืงเก่าทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาอย่างดแีละโดดเด่น
ดว้ยภาพเขยีนสแีบบเฟรสโกต้ามอาคารบา้นเรอืนทีม่อีายุกว่า 200 ปี จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมืองชาฟเฮาเซ่น เมอืง
ทีต่ัง้ของ น ้าตกไรน์ ทีม่ขีนาดใหญ่สดุในยโุรป น าท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัน ้าตกไรน์ทีส่วยงาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นทาสช ์เมอืงรสีอรท์น่ารกั น าท่านขึน้รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท เมอืงสกรีสีอรท์ที่

ไดร้บัความนยิมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมม่ใีชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ มเีพยีง
แบตเตอรีแ่ละแรงงานสตัวเ์ท่านัน้ และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็น ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่ี
รปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม ALPENRESORT หรอืเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในโรงแรม 
วนัท่ีสาม เซอรแ์มท-ทาสช-์มองโทรซ-์โลซานน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟ กรอนเนอรแ์กรตบาหน์ ให้ท่านได้นัง่รถไฟชมวิวสวยๆของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ไป
เรือ่ยๆจนถึงบนยอดเขากรอนเนอรแ์กรต-แมทเทอรฮ์อรน์ 
(ท่านสามารถแจ้งทางบริษทฯ หากท่านไม่ต้องการรว่มในรายการขึน้เขาน้ี ก่อนออกเดินทาง 7 วนั ทางบริษทัฯ
ยินดีคืนค่าทวัรใ์ห้ท่านละ 2,000-บาท) 



กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั  
14.30น.  ไดเ้วลานดัหมาย น าท่านขึน้รถไฟกลบัสูเ่มอืงทาชส เพื่อเดนิทางต่อสู ่เมืองมองโทรซ ์น าทา่นแวะถ่ายรปูบรเิวณรอบ 

นอกของ ปราสาทชิลยง ปราสาทยุคกลางทีเ่ก่าแก่กว่าหนึ่งพนัปี ทีส่รา้งอยู่รมิทะเลสาบเจนีวา จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ที่
พกัใน เมืองโลซานน์ เมอืงทีต่ัง้ศาลสงูของประเทศและเมอืงนี้ยงัเคยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่า, สมเดจ็พระพีน่างฯ 
ลน้เกลา้รชักาลที ่8 และรชักาลที ่9 ขณะทรงพระเยาว ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารจีน  
น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม NOVOTEL  LAUSANNE  BUGSINY หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี โลซานน์-เจนีวา-เบิรน์-อินเทอรล์าเก้น 
 เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านแวะถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ทีส่วยงามตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะรมิทะเลสาบเจนีวาซึง่รฐับาลไทยและสวสิ ร่วมกนั
จดัสรา้งขึน้เมื่อครัง้ในหลวงรชักาลที ่9 ครองราชยค์รบ 60 ปีและถ่ายรปูบรเิวณดา้นหน้าของพิพิธภณัฑกี์ฬาโอลิมปิค 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเจนีวา น าท่านชมเมอืงที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องค์การสากล
ระดบัโลก อาท ิองค์การการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ้าพุเจทโด ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปใน
อากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงเจนีวา มเีวลาให้
ท่านเดนิเล่ยชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายในย่านชอ้ปป้ิงหลกัของเจนีวา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยัเพือ่ให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงหรอืชมเมืองมากขึน้ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ นครหลวงของสวสิ น าท่านเดนิเล่นชมเขตตวัเมอืงเก่า ทีอ่าคารบา้นเรอืนยงัไดร้บัการดแูลรกัษา

ไวเ้ป็นอย่างดเีหมอืน เมื่อหลายรอ้ยปีก่อนจนองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหเ้ป็นหนึ่งในเมอืงมรดกโลกด้านวฒันธรรม ถ่ายรปู
กบั อาคารรฐัสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชม บ่อเลีย้งหมีสีน ้าตาล บ่อน ้าพโุบราณ ทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่ในหุบเขาระหว่างสอง
ทะเลสาบคอืทะเลสาบธุนน์และทะเลสาบเบรยีนซ ์ 
น าท่านเข้าท่ีพกั โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง เมนูสวิสฟองดวู ์ 
วนัท่ีห้า อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขายุงเฟรายอรค์-อินเทอรล์าเก้น-ลูเซิรน์  
 เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟ ทีห่มู่บา้นกรินเดอวาลล ์กรนุน์ อกีหนึ่งหมู่บา้นเลก็ทีต่ัง้อยู่เชงิเขาไอเกอร ์1 ใน สามยอด
เขาแหง่จงุฟราว คอืมอนทช–์ไอเกอร–์จุงฟราว ชื่นชมทศันียภาพทีง่ดงาม  

08.55 น.  น าท่านโดยสารรถไฟไต่เขาขึน้สู ่หมู่บ้านไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุฟราว หรอืทอป ออฟ ยโุรป   
1 ในมรดกโลกทางธรรมชาต ิทีอ่งคก์ารยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีนใหก้บัความสมบรูณ์ทางธรรมชาตขิอง ธารน ้าแขง็อเลิทรช์ 
น าท่านขึน้รถไฟไต่เขาลอดใตภู้เขาสู ่สถานีรถไฟทอ็ป ออฟ ยุโรป ชื่อทีม่าของสถานีรถไฟทีอ่ยู่สงูทีส่ดุของยโุรป ณ.ความสงู 
3,454 เมตร น าท่านสมัผสักบั วงัน ้าแขง็หรอืไอซพ์าเลซ ทีข่ดุเจาะลงไปใตธ้ารน ้าแขง็ถงึ 30 เมตร มกีารตกแต่งตดิไฟสสีนั
สวยงาม มแีกะสลกัตุ๊กตาน ้าแขง็ใหท้่านไดถ่้ายรปูคู่ดว้ย น าท่านชมววิสวยจากลานชมววิของ สถานีตรวจวดัสภาพอากาศ
สฟิงค ์ทีค่วามสงูถงึ 3,571 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  
(ท่านสามารถแจ้งทางบริษทฯ หากท่านไม่ต้องการรว่มในรายการขึน้เขาน้ี ก่อนออกเดินทาง 7 วนั ทางบริษทัฯ
ยินดีคืนค่าทวัรใ์ห้ท่านละ 4,000-บาท / ท่านสามารถเดินเท่ียว , ทานอาหารเองตามอิสระในเมืองอินเทอลาเก้น ) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา     
13.13 น.        น าท่านเดนิทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสูส่ถานีไคลน์ไชเดค็และเปลีย่นรถไฟอกีขบวนสู่ หมู่บา้นเลาเทอรบ์รนุเน่น อกี

หนึ่งหมู่บา้นเลก็ๆ ท่านจะไดช้มทศันียภาพในอกีเสน้ทางทีส่วยงาม  แวะรบัท่านท่ีไม่ขึน้เขา  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่



เมืองลูเซิรน์ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของสวสิ ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิตามอธัยาศยั หรอืท่าน
จะเดนิเล่นถ่ายรปูกบัสะพานไมค้าเปล-ทะเลสาบลเูซริน์-อนุสาวรยีส์งิโต 3 แลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมอืงลเูซริน์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั เพื่อให้ท่านมีเวลาในการช้อปป้ิงหรอืชมเมืองมากขึน้  
ในเมืองลูเซิรน์ มีอาหารให้ท่านเลือกรบัประทานหลากหลาย ทัง้ ไทย จีน พืน้เมอืงสวิสหรอืฟาสตฟ์ู้ดนานาชาติ 

 

วนัท่ีหก ลูเซิรน์ – สนามบินซูริค – กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ช่วงเช้าน าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษ ี– เชค็บตัรโดยสาร-ตรวจเชค็กระเป๋าเดนิทาง-
ตรวจหนงัสอืเดนิทางและชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษใีนสนามบนิ 

13.15 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG 971 เพ่ือเดินทางกลบักรงุเทพฯ  
 

วนัท่ีเจด็ กรงุเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพ โดยสวสัดิภาพ 
 
######################################################################################################### 

อตัราค่าบริการ 

                       พกัห้องละ 2 ท่าน             ท่านละ            59,999           บาท 
                        พกัเดี่ยวเพิม่อกี  ท่านละ                   8,000  บาท 
***อตัราค่าบริการเป็นราคาพิเศษ ทุกคณะ ราคาเดียวและไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
***บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพกัส าหรับพกั 3 ท่าน ท่านท่ี 3 จะตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มข้ึน 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทวัร์เพิ่ม  ในกรณีท่ีสายการบินเพิ่มค่าภาษีน ้ามนั *** 
*** รายการทวัร์น้ีไม่เหมาะส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปีและผูสู้งอายท่ีุตอ้งนัง่รถเขน็ *** 
 
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 30 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 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 19 

ส.ค. 60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสวติเซอร์แลนด ์
 ค่าทิปคนขบัรถและหวัหนา้ทวัร์  

 
 
 



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)  

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการขอเกบ็พาสปอร์ตเพยีงเล่มปัจจุบันเท่าน้ัน  
ในกรณีทีม่ีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกดิการสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในทุกกรณ ี** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วซ่ีาอเมริกาและวซ่ีาองักฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซ่ีา 
แนบมาด้วยเพ่ือประกอบการพจิารณาวซ่ีา ** 

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทตูสวติเซอร์แลนด์ 

***ย่ืนวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายนิว้มือ*** 

** กรณีท่ีทา่นเคยสแกนลายนิว้มือเพ่ือย่ืนขอวีซา่เชงเก้นมาแล้ว และวีซา่ท่ีได้มาระบคุ าวา่"VIS” ส าหรับการขอวีซ่าครัง้

ตอ่ไป ทา่นไมจ่ าเป็นต้อง แสกนลายนิว้มือ แตต้่องมาแสดงตวัทกุครัง้ท่ีมีการเดนิทางเพื่อถ่ายรูป 

** กรณีท่ีทา่นไมเ่คยสแกนลายนิว้มือมาก่อนทา่นจ าเป็นต้องมาแสดงตนเพ่ือย่ืนขอวีซ่า 

** กรณีท่ีทา่นเคยสแกนลายนิว้มือมาแล้วแตไ่มไ่ด้วีซา่เชงเก้น ทา่นจะต้องสแกนลายนิว้มืออีกครัง้ 

หมายเหตุ ห้ามมิให้ใสค่อนแทคเลนส์ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะของดวงตา เชน่ คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์

บิก๊อายส์ ในระหวา่งการท าการจดับนัทกึข้อมลูทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

 

ใช้เวลาพิจารณาอนมุตัวีิซ่า 7-10 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจดัสง่ภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***สิ่งท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 

1. สถานทตูสวิตเซอร์แลนด์ไมอ่นญุาตให้ผู้สมคัรดงึเลม่พาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทตูพิจารณาวีซา่  
2. ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศท่ีตน

พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะชว่ยให้การ

พิจารณาของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดนิทางระหวา่งกรุ๊ปย่ืนวีซา่ ลกูค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น 



 
 

* 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” 
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แผนที ่TLS CONTACT SWITZERLAND อาคารสาธรซติ ีท้าวเวอร ์ช ัน้ 12 ถ.สาทรใต ้

 

 
 

 
 

 
 

 


