
 
สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (การบนิไทย) 

ชมวิวสวยในสวิส แบบไม่ต้องขึ้นเขาสูง 
เที่ยวสวิสสวยๆช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ในราคาสุดประหยัด   49,999-  

*ราคารวมค่าวีซ่าและค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ เรียบร้อยแล้ว* 

ก าหนดวันเดินทาง 3-9 / 10-16 / 17-23 / 24-30 พฤศจิกายน 2560 
 

วันแรก สนามบินสวุรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จาก ทางบริษัทฯ 
อ านวยความสะดวกดูแลเร่ืองการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนามบิน ซูริค – ซไตน์ แอม ไรน์ –น้ าตกไรน์ –ลูเซิร์น-ทาชส  

01.05 น. บินตรงสู่สวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน TG 970 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริก หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองซไตน์ แอม ไรน์ เมืองเล็กๆน่ารักริมฝ่ังแม่น้ าไรน์ น าท่านเดินชมเมืองเก่าทีไ่ด้รับการดูแลรักษา
อย่างดีและโดดเด่นด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ตามอาคารบ้านเรือนที่มีอายุกว่า 200 ปี จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ต้ังของ น้ าตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรป น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับน้ าตก
ไรน์ที่สวยงาม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมอืง  
บ่าย หลังอาหารน าทา่นเดินทางสู่ เมอืงลูเซริ์น เมืองทอ่งเที่ยวอันดับหนึ่ง ที่ต้ังอยู่รมิทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบ

แห่งสี่แคว้น เวียร์วาลดส์ตรัดด์ซี  ที่มีบรรยากาศงดงาม ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปริมเลค-อนุสาวรีย์สิงโต-
สะพานไม้คาเปิลบรุคและอาคาร บ้านเรอืนในเขตเมืองเก่ากย็ังมีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามและไดร้ับการอนุรักษ์
ไว้เป็นอยา่งดี ให้เวลาทา่นเดินเล่นชมเมือง ก่อนน าท่านเดนิทางตอ่สูห่มู่บ้านทาสช ์เมืองรีสอร์ทน่ารัก อันปาก
ประตูสู่เซอร์แมท 

 น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม ELITE หรือเทียบเทา่ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ าในโรงแรม 
 



วันที่สาม ทาชส-เซอร์แมท-มองโทรซ-์โลซานน ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านขึ้นรถไฟสู่เมอืงเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ ามันเช้ือเพลิง มีเพียงแบตเตอร่ีและแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส มีเวลาว่างอิสระ
เดินเล่นพักผ่อนในเมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยงามที่สุดของสวิสและยัง ตั้ง
เด่นเป็นสงา่อยู่ในตัวเมือง จนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ส าคัญของตัวเมือง  ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป-ช้อปปิ้งใน
เมืองเซอร์แมท ที่มีร้านค้ามากมาย หรือท่านสามารถซื้อตั๋วรถไฟขึ้นชมวิวสวยๆบนยอดเขากรอนเนอร์แกรต-
แมทเทอร์ฮอร์น ใช้เวลาขึ้นลงเพียง 2 ช.ม. ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500-บาท/ท่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย  
14.30น. ได้เวลานัดหมาย น าท่านขึ้นรถไฟกลับสู่เมอืงทาชส เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองมองโทรซ์ น าท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ

รอบนอกของ ปราสาทชิลยง ปราสาทยุคกลางที่เก่าแก่กว่าหนึ่งพันปี ที่สร้างอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา จากนั้นน า
ท่านเดินทางเข้าที่พักใน เมืองโลซานน์ เมืองที่ต้ังศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของ
สมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า  ณ.ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม NOVOTEL  LAUSANNE BUGSINY หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่ โลซานน-์เจนีวา-เบิร์น-อินเทอรล์าเกน้ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวาซึ่งรัฐบาลไทยและสวิส 
รวมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 60 ปีและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของพิพธิภัณฑ์
กีฬาโอลิมปิค จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจนีวา น าท่านชมเมอืงที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ 
เมืองที่ต้ังองค์การสากลระดับโลก อาทิ องคก์ารการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ าพุเจท
โด ที่ฉีดสายน้ าพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ 
สัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนีวา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น นครหลวงของสวิส  น าท่านเดินเล่นชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยัง

ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมือง
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจ าเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมสีี
น้ าตาล บ่อน้ าพุโบราณ ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมือง
สวยที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างสองทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และทะเลสาบเบรียซ์ น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม 
CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 

ค่ า รับประทานอาหารค่ าอสิระตามอธัยาศัย  



 

วันที่ห้า อินเทอรล์าเกน้-กรินเดอร์วาลล-์ลูเซิร์น  

 เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 มีรถโค้ชบริการรับ-ส่งที่หมู่บ้านกรินเดอร์วาลล์ ท่านสามารถไปเดินเล่นชมเมืองสวยๆเปลี่ยนบรรยากาศได้หรือ

อาจจะพักผ่อนเดนิเล่น ช้อปปิ้งในเมืองอินเทอร์ลาเก้น 
วันนี้เป็นวันอสิระให้ทา่นได้มีโอกาสวางแผนหรือเลือกการเดนิทางดว้ยตัวท่านเอง อาทิ 

 1.เที่ยวยอดเขายุงฟราวยอร์ค มีค่าใช้เพิ่มเติมทา่นละ 5,000 – บาท  
หากในคณะมีจ านวนเกิน 10 ท่าน ทางบริษัท สามารถซื้อต๋ัวแบบหมู่คณะ ที่จะมีบริการอาหารกลางวันบนยอด
เขาจุงฟราวใหท้่านและหัวหนา้ทัวร์ของทางบริษัทฯ จะเดินทางไปกับท่านด้วย กรุณาแจ้งความต้องการล่วงหน้า
พร้อมช าระเงนิเพิ่มเติมที่บริษัทฯกอ่นออกเดินทาง เพื่อทีท่างบริษัทฯ จะได้ท าการส ารองที่นัง่ล่วงหน้าโดยทา่น
จะไม่ต้องต่อคิวและเดินหาที่นั่งบนรถไฟแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปดว้ยตัวท่านเอง 

 ส่วนท่านที่เคยเทีย่วยุงฟราวยอร์คแล้วอาจเลือกเที่ยวยอดเขาอื่นด้วยตัวท่านเอง อาทิ 
2.ยอดเขากรินเดลิวาลล์ เฟยีสต์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500-บาท และยังมีกิจกรรมต่ืนเต้นให้ทา่นไดท้ดลองอย่าง  
เฟียสฟลายเออร-์รถคาร์ทภูเขา-จักรยานสกูตเตอร์ 
3.ขึ้นชมวิวสวยบนฮาร์ดเดอร์คลุม หลังคาเมอืงอนิเทอร์ลาเก้น  ถ่ายรูปกับสะพานชมวิว 2 เลค + 3 เม้าท์ 
ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-บาท 
4.นั่งเรือล่องชมความสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000-บาท 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าอสิระตามอธัยาศัย  
ในเมืองอินเทอร์ลาเก้น มีอาหารใหท้่านเลือกรับประทานหลากหลาย ทั้ง ไทย จีน พื้นเมือง ร้านก๋วยเต๋ียวไทยหรือ
ฟาสต์ฟู้ดนานาชาติ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ทีพ่กั เมืองลูเซิร์น เมืองที่ถูกถา่ยรปูมากที่สุดของสวติเซอร์แลนด์ 
น าท่านเข้าที่พัก โรงแรม GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ลูเซิร์น – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่สนามบินซูริค เพื่อผ่านขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร-ตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง-
ตรวจหนังสือเดินทางและช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน 

13.30 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 971 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ 
######################################################################################################  

 
 



อัตราค่าบริการ 
                       พักห้องละ 2- 3 ท่าน   ท่านละ           49,999           บาท 
                        พักเดียวเพ่ิมอีก   ท่านละ                   7,000  บาท 
 
***อัตราค่าบริการเป็นราคาพิเศษ ทุกคณะ ราคาเดียวและไม่มีราคาส าหรับเด็ก 
***บางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักส าหรับพกั 3 ท่าน ท่านที่ 3 จะต้องช าระค่าห้องพักเดีย่วเพิม่ขึ้น 
 
เงื่อนไขการจองทัวร ์

1. กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ช าระค่ามัดจ าเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจ า เนื่องจากเป็นทัวร์

ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า  (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน) ให้กับสายการบิน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3. หลังจากช าระค่ามัดจ าแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะท าการย่ืนวีซ่า ซึ่งจะท าการย่ืนวีซ่า ล่วงหน้า 
1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากย่ืนวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องช าระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ ามันที่
ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวในกรณีที่สถานฑูตมีคิวให้ย่ืน และต้องช าระค่าวีซ่า
ใหม่ท่านละ 4,000 บาท 

4. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันท าการ  
5. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ฯ ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามัดจ าทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตร
โดยสารและท าการย่ืนวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะท าการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง    

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามัดจ า และค่าทัวร์ 
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามัดจ า และค่าทัวร์ 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ช้ันประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค // ซูริค-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 



 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่เกิน 75 ปี  
กรมธรรมพ์ 500,000 บาท 

 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุและค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
 ค่าทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์  
 ค่าภาษีน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ส.ค. 

60 และท่านต้องช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไมไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ส าหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

  
 หมายเหตุ  
 โรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมอีากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี 
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ       

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและ

มีเหตุท าให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 

***ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ การแสดงตวัเพื่อสแกนลายนิ้วมือ*** 

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือเพื่อย่ืนขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้ว และวีซ่าที่ได้มาระบุค าว่า"VIS” ส าหรับการขอวีซ่าครั้ง

ต่อไป ท่านไม่จ าเป็นต้อง แสกนลายนิ้วมอื แต่ต้องมาแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อถ่ายรูป 

** กรณีที่ท่านไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนท่านจ าเป็นต้องมาแสดงตนเพื่อย่ืนขอวีซ่า 

** กรณีที่ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไมไ่ด้วีซ่าเชงเก้น ท่านจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง 

หมายเหตุ ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊ก

อายส์ ในระหว่างการท าการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) 

 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 7-10 วันท าการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวซี่า*** 

1. สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่อนญุาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า  
2. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 
3. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปย่ืนวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ

ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน 



1. เอกสารส่วนตัว 
 
*หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (มีหนา้ว่างที่ยังไมป่ระทับตรา 2 หน้าขึ้นไป)  
 

** ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเก็บพาสปอร์ตเพียงเลม่ปัจจุบันเท่านั้น  
ในกรณีที่มพีาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกนัการสูญหาย 

หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 
** ในส่วนของพาสปอร์ตเก่าถ้ามีวีซา่เชงเก้นที่เคยใช้เดินทางภายใน 3 ปีนับจากปัจจุบัน  

วีซ่าอเมริกาและวซี่าอังกฤษ ให้ถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าวซี่า 
แนบมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า ** 

 

* รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รูป  ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. (ตัวอย่างขนาดรูปด้านขวามือ) 
และฉากหลังต้องเป็น สีขาวเท่านั้น (ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมเครื่องประดับ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
* ส าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บ้านเบอร์มอืถอื  
* ส าเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย) * ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ 

(ถ้าม)ี  
* ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม)ี  
* ส าเนาบัตรข้าราชการ  

 
2. หลักฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “ แทนการใช้ช่ือของแต่ละ
สถานทูต) 

 
* พนักงานบริษัท         : ใช้หนังสือรับรองจากสถานที่ท างาน (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง)  

ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเร่ิมท างาน  
* ข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษ 

ตัวจริง) ระบุต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และวันเร่ิมท างาน 



* กรณีเกษียณอายุ  : ใช้ส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ  
* เจ้าของบริษัท   : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท , หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (คัด 

ส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่)  
* เจ้าของร้านค้า   : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403  
* ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อม

หลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย,สัญญาเช่า,ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย,เอกสาร
การเสียภาษี 

* นักเรียน/นกัศึกษา   : ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (เปน็ภาษาองักฤษตัวจริง) ระบุช้ันเรียน  
 
หมายเหตุ (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 
 
3. หลักฐานการเงนิ 

 * ใช้ Statement ตัวจริงที่ออกจากธนาคารบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตเป็นปัจจุบัน ***
สถานทูตไม่รับพิจารณาสมดุเงินฝากบัญชีฝากประจ า กระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ*** 

-กรณีบัญชีออมทรพัย์ บัญชีจะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีช่ือเจ้าของ 
บัญชี (หากมีการต่อเลม่ กรุณาส าเนาหน้าแรกที่มช่ืีอเจ้าของบัญชีของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน)  

 

 * ในกรณีที่การเงินส่วนตัวมีตัวเลขเงินฝากน้อยหรือมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายให้ สามารถใช้บัญชีเงินฝากของบิดามารดา หรือ 
พี่น้อง และคู่สมรส ต้องมีเอกสารของผูอ้อกค่าใช้จ่าย 4 อย่างดังนี ้

1. ใช้ Statement ตัวจริงที่ออกจากธนาคารบัญชีเงินฝากแบบออมทรัพย์เท่านั้น ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตเป็นปัจจุบัน  
2. หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุความสัมพันธ์ 
3. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน,ใบสูติบัตร 
4. ส าเนาพาสปอร์ตหรือส าเนาบัตรประชนของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 

 
4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเดก็อายุต่ ากวา่ 20 ปี 

* เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางๆไปกับท่านใดท่านหนึ่ง  
จะต้องท า หนังสือให้ความยินยอมจากอ าเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรา
จากทางราชการอย่างถูกต้อง 

* กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการ
หย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว” 

 
 



 
แผนที่ TLS CONTACT SWITZERLAND อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร์ ช้ัน 12 ถ.สาทรใต้ 

 
 
 
 
 
 

 


