รหัสทัวร์ : THB15-TG-EU-19AUG-6DEC19

Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm
สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62
ซูริค | นำ้ ตกไรน์ | ป้อมปรำกำรมูนอท| ยอดเขำริกิ| ยอดเขำกรอนเนอร์แกรต | ลูเซิรน์
เริ่มต้นเพียง

52,900.-

รหัสทัวร์ : THB15-TG-EU-19AUG-6DEC19
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – ชำฟฟ์ เฮำเซิน – นำ้ ตกไรน์ – ป้อมปรำกำรมูนอท -เซนท์กลั เลน
วันที่ 3. เซนท์กลั เลน – ซุก – ยอดเขำริกิ – กรุงเบิรน์
วันที่ 4.เบิรน์ – เจนีวำ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ -แทซ
วันที่ 5. แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขำกรอนเนอร์แกรต – ลูเซิรน์ – ซูริค
วันที่ 6. ซูริค – สนำมบิน
วันที่ 7.กรุงเทพ

วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2
01.05 น.
07.50 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

กรุ งเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอย
ต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก

กรุ งเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์ เฮาเซิน – นา้ ตกไรน์ – ป้ อมปราการมูนอท -เซนท์
กัลเลน
ออกเดินทำงสูส่ วิสเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970
** สำหรับคณะที่ออกเดินทำง 29 พ.ย. เป็ นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 00.35 น.และจะไปถึงซูรคิ เวลำ 06.55 น. ***
เดินทำงถึงสนำมบินซูรคิ (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนำคม 2562) หลังผ่ำน
พิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จำกนั้นนำท่ำนเดิน ทำงเข้ำสู่เมืองชำฟฟ์เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมนำ้ ตกไรน์ (RhineFall)
นำ้ ตกที่ใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่นำ้ ไรน์ทั้งสำยไหลผ่ำนหน้ำผำกว้ำง 150 เมตร จึงเป็ นนำ้ ำตกขนำด
ใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรป หลังจำกนัน้ นำท่ำนชมป้อมปรำกำรชำฟฟ์เฮำเซิน หรือป้อมปรำกำรมูนอท (Munot) ป้อมปรำกำรบนเนินริมแม่นำ้
ไรน์ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองชำฟฟ์เฮำเซนโดยป้อมปรำกำรนีเ้ ป็ นป้อมปรำกำรเก่ำแก่ท่ียังคงควำมสวยงำมไว้อย่ำงดี ถูกสร้ำงใน
สมัยยุคกลำงในศตวรรษที่ 15 ระหว่ ำง ค.ศ.1564-1589 เพื่อ ป้องกันกำรรุ กรำนจำกเยอรมัน นอกจำกนั้นแล้วจำกเนิ นของป้อ ม
ปรำกำรเมื่อมองลงมำยังด้ำนล่ำงสำมำรถเห็นควำมสวยงำมของวิวทิวทัศน์เมืองชำฟฟ์เฮำเซินได้ทงั้ เมืองเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเซนท์กลั เลน (St.Gallen) เมืองที่ตงั้ อยู่ในหุบเขำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์โดยชื่อเมือง
นัน้ ได้มำจำกนักบุญที่มำเผยแพร่ศำสนำเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนีน้ นั้ เป็ นศูนย์กลำงทำงศำสนำคริสต์คำธอลิคในยุคสมัยยุโรป
กลำงก่อนจะเปลี่ยนไปเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ำผ้ำและกำรเย็บปั กถักร้อยแทนในยุคหลัง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั RADISSON BLU หรือเทียบเท่ำ
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เซนท์กัลเลน – ซุก – ยอดเขาริกิ – กรุงเบิรน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดิน ทำงต่อ สู่เมื องซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม ทะเลสำบที่ สวยงำมรำวกับ เทพนิยำยตั้งอยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแล้ว เมืองนีย้ งั มีอตั รำกำรเก็บภำษี ท่ีค่อนข้ำงต่ำจึงถือเป็ นที่ตำกอำกำศที่นิยมของเหล่ำเศรษฐี
คนดังสำคัญระดับโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอร์คำร์จ อดเรียงรำยอยู่ 2 ข้ำงทำง จนเป็ นเรื่องธรรมดำไปเลย นำท่ำน
ชมเมืองชมหอนำฬิกำเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มำร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยควำมสูงของหอถึง 52 เมตรและควำม
โดดเด่น ของหลังคำซึ่งเป็ นสีนำ้ เงินขำวโดนเด่นตัดกับสีหลังคำสีนำ้ ตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ ง นำท่ำนเข้ำชมร้ำนทำทองที่
เก่ำแก่ท่ีสดุ ในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทำกำรตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16
ภำยในตัวอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซมุ ้ ประตูและเสำโรมัน มีรูปปั้ นและจิตรกรรมฝำผนัง
ด้วยกำรวำดลำยหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้ำนนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะลำ้ ค่ำและเครื่องประดับหำยำก และบำงชิน้ มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลำให้ท่ำนเดินชื่นชมอำคำร งำนศิลปะลำ้ ค่ำและเครื่องประดับหำยำกแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนำฬิกำชั้น
นำระดับโลกให้ท่ำนเลือกซือ้ เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai,
IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จำกนั้นนั่งรถไฟไต่เขำริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่ำเป็ นรถไฟไต่เขำที่
เก่ ำ แก่ ท่ี สุด ในยุโ รป และยัง เป็ น อั น ดับ 2 รองจำกยอดเขำวอชิ ง ตัน ในมลรัฐ นิ ว แฮมป์ เชี ย ร์ ในสหรัฐ อเมริ กำ ควำมสูง จำก
ระดับนำ้ ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขำริกิ (Rigi Kulm) นีม้ ีท่ีมำจำกคำว่ำ Mons Regina แปลได้ว่ำ รำชินิแห่งภูเขำ(Queen of the
mountains) เพรำะสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขำอื่นๆ ได้รอบ 360 องศำ ชมวิวแบบพำโนรำมำโอบล้อมด้วยธรรมชำติของ
ทะเลสำบ Luzern และ Zug
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง
นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งได้รบั กำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนีเ้ บิรน์ ยัง
ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดีท่ีสดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นำท่ำนชมบ่อหมีสีนำ้ ตำล (Bear Park) สัตว์ท่ี
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นำท่ำน ชมมำร์กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปั จจุบันเต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และบูติค เป็ นย่ำนที่ปลอดรถยนต์
จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี นำท่ำนลัดเลำะชม ถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้
ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้ำนภำพวำดและร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ที่มี
“โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในกำรตีบ อกเวลำแต่ละครัง้ นำท่ ำนแวะถ่ำ ยรู ปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อ สร้ำ งทำงศำสนำที่ใ หญ่ ท่ี สดุ ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภำพที่บรรยำยถึงกำรตัดสินครัง้ สุดท้ำยของพระเจ้ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั BEST WESTERBN BERN หรือเทียบเท่ำ

เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ -แทซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ (Geneva) นำชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตั้งองค์กำรสำกลระดับโลก อำทิ
องค์กำรกำรค้ำโลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ นำท่ำนถ่ำยรู ปกับ นำ้ พุเจทโด ที่ฉีดสำยนำ้ พุ่งสูงขึน้ ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต
(เปิ ดเฉพำะวันอำกำศดี) และถ่ำยรูปกับ นำฬิกำดอกไม้ สัญลักษณ์ท่สี ำคัญของเมืองเจนีวำ และนำท่ำนเดินเข้ำสู่เขตเมืองเก่ำ (Old
Town ) ของกรุงเจนีวำ เป็ นที่ตงั้ ของวิหำรเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อำคำรทำงศำสนำที่มีควำมสำคัญมำกเป็ นอันดับต้นๆ
ของกรุ ง เจนี วำ วิห ำรเซนต์ปิ แ อร์เ ป็ น วิ ห ำรนิ กำยโปรเตสแตนต์ท่ีมี ควำมสำคัญทำงประวัติศำสตร์ท่ี ย้อนกลับไปในช่ วงระหว่ ำ ง
ศตวรรษ 8 -10 ปั จจุบนั วิหำรได้กลำยเป็ น 1 ใน 82 สิ่งปลูกสร้ำงที่เป็ นแหล่งมรดกสำคัญของชำติสวิตเซอร์แลนด์ นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโลซำนน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้ อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นับได้ว่ำเป็ นเมืองที่มีเสน่หโ์ ดยธรรมชำติมำกที่สดุ
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เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศำสตร์อนั ยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่ ง
ทะเลสำบที่น่ี เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยว
จำกทั่ว โลกให้ม ำพักผ่ อนตำกอำกำศที่น่ี นำท่ ำนเดิน ถ่ ำยรู ปกับ พิพิ ธ ภั ณฑ์โ อลิม ปิ ก (Olympic Museum) ตั้ง อยู่ท่ี ชำยฝั่ งของ
ทะเลสำบเจนี ด้ำนนอกมีสวนที่มีรูปปั้ นต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกีฬำ ส่ว นภำยในอำคำรบริเวณโถงตอนรับมีรำ้ นขำยของที่ระลึกเกี่ยวกับ
โอลิมปิ ก และมีในส่วนของ Olympic World มีกำรจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศำสตร์โอลิมปิ กที่ยำวนำนมำกกว่ำ 2,200 ปี เป็ นที่เก็บ
เรื่องรำวควำมเป็ นมำของกำรแข่งขันโอลิมปิ กตัง้ แต่ยคุ แรกจนถึงปั จจุบนั เต็มไปด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับกีฬำโอลิมปิ กมำกกว่ำ 10,000
ชิน้ ทัง้ อุปกรณ์กีฬำ เสือ้ ผ้ำนักกีฬำ ถ้วยรำงวัล เหรียญรำงวัล คบเพลิง มำสคอต ฯลฯ (ไม่รวมค่ำเข้ำชม Olympic World) จำกนั้นนำ
ท่ำนชมสวนสำธำรณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปำก ปิ ดตำ อันเป็ นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรู ปกับ
ศำลำไทย ที่รฐั บำลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ ำนเดินทำงสู่ เมื องมองเทรอซ์ (Montreux) เมื องตำกอำกำศที่ตั้งอยู่ริม ทะเลสำบเจนีวำ ได้ช่ือว่ ำริเวียร่ำของสวิส ชมควำม
สวยงำมของทิวทัศน์ บ้ำนเรือน ริมทะเลสำบ นำท่ำนชมปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 800 ปี สร้ำงขึน้
บนเกำะหินริมทะเลสำบเจนีวำ ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมกำรเดินทำงของนัก
เดินทำงและขบวนสินค้ำที่จะสัญจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสูใ่ ต้หรือจำกตะวันตกสูต่ ะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจำกเป็ นเส้นทำง
เดี ยวที่ไ ม่ต้องเดิ นทำงข้ำ มเทือ กเขำสูงชัน ปรำสำทแห่ งนี ้จึง เปรียบเสมือ นด่ ำนเก็ บภำษี ซ่งึ เอำเปรียบชำวสวิ สมำนำนนับ ร้อ ยปี
หลังจำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองแทซ (Taesch)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้ เมือง (ชีสฟองดูว)์
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั ELITE หรือเทียบเท่ำ

แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ลูเซิรน์ – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมือง เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่
ได้รบั ควำมนิยมสูง เนื่องจำกเป็ นเมื องที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้นำ้ มันเชือ้ เพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่
เท่ ำ นั้น และยัง มี ฉำกหลัง ของตัวเมื องเป็ น ยอดเขำแมททอร์ฮ อร์น (Matterhorn) ที่ ได้ช่ื อว่ ำ เป็ น ยอดเขำที่ มีรูป ทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟฟั นเฟื องสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ทำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิวที่ท่ำนจะได้เห็น
ทัศนียภำพที่สวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงำม นำท่ำนเดิ นเท้ำสู่บริเวณทะเลสำบที่อยู่สงู จำกระดับนำ้ ทะเล 2,757
เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ ป็ นเงำสะท้อนภำพเขำแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงำมยิ่งนัก ( โดยปกตินำ้ ใน
ทะเลสำบ จะมำกหรือน้อยขึน้ อยู่กับปริม ำณนำ้ ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม –
ตุลำคม) ถ้ำช่วงฤดูหนำวทะเลสำบจะกลำยเป็ นนำ้ แข็ง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
เดินทำงสูเ่ มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสำบและขุนเขำ
จำกนัน้ พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์รำลึกถึงกำรสละชีพ
อย่ำงกล้ำหำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่นำ้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำ
ที่เก่ำแก่ท่สี ดุ ในยุโรป สร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองซูริค (Zurich)
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั I AIRPORT HOTEL ZURICHหรือเทียบเท่า
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วันที่ 6

ซูริค – สนามบิน

เช้า
09.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิน เพื่อทำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลำช๊อปปิ ้งสินค้ำปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบิน
ออกเดินทำงสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
** สำหรับคณะที่ออกเดินทำงตัง้ แต่ 29 พ.ย.เป็ นต้นไปจะออกเดินทำงเวลำ 13.15 น.และจะไปถึงซูรคิ เวลำ 06.10 น. ***

วันที่ 7

กรุ งเทพ

05.30 น.

ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวัสดิภำพ

อัตราค่าบริการ Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm
สวิตเซอร์แลนด์7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 23-29 ส.ค.62
53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 6-12 ก.ย. 62
53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 13-19 ก.ย. 62
53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 23-29 ก.ย. 62
53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 4-10 ต.ค. 62
53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 21-27 ต.ค. 62
53,900.53,900.53,900.31,900.วันที่ 18-24 พ.ย. 62
52,900.52,900.52,900.30,900.วันที2่ 9 พ.ย. 62 - 05 ธ.ค. 62
52,900.52,900.52,900.30,900.วันที่ 1-7 ธ.ค.62
52,900.52,900.52,900.30,900.วันที่ 6-12 ธ.ค.62
52,900.52,900.52,900.30,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 19-25 ส.ค.62

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ
5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจำแล้วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั กำรยืนยันว่ำกรุป๊ ออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทนั ที
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผตู้ อ้ งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในกำรเดิน ทำงท่องเที่ ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ำ นและครอบครัว ต้อ งให้กำรดูแ ลสมำชิ ก
ภำยในครอบครัวของท่ ำนเอง เนื่อ งจำกกำรเดิ นทำงเป็ นหมู่คณะ หัว หน้ำ ทัวร์มีควำมจ ำเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ
นำ้ หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้ , ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้น
ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษี สนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผูย้ ่ืนวีซ่ำต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่ำในวันยื่น เป็ นจำนวนเงิ น
โดยประมำณ 3,500 บำท)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (18 สวิตฟรังก์)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

กำรพิจำรณำวีซ่ำ เป็ นดุลยพินิ จของสถำนทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้
กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้
สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ศึกษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษำอยู่เท่ำนัน้
หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุ ณำเตรียมหนังสือ เดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำง
บริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ และจำนวน
หน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

ทำงบริษัทได้สำรองที่น่ งั พร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
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2.
3.

หำกตั๋วเครื่องบินท ำกำรออกแล้ว แต่ท่ำ นไม่ สำรถออกเดิ นทำงได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่ำใช้จ่ำ ย
ตำมที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่ง ต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นำ้ หนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดิน ทำงอื่น ที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ำกโรงพยำบำลรับ รอง บริษัทฯจะทำกำร
เลื่อ นกำรเดิ น ทำงของท่ ำ น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ ำ นจะต้อ งเสี ยค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ ไ ม่ สำมำรถเรียกคื น ได้คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอ่ำงอำบนำ้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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่ เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เอกสารประกอบการขอวีซา
้ อยู่
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ หรือมากกว่านน
ั้ ขึน
ก ับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูต
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท ันที
เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึงผู เ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จานวน 2 ใบ
ี าวเท่านน
้ ทีใ่ นรูปถ่าย 70-80% ของพืน
้ ที่ พืน
้ หล ังสข
***ความยาวใบหน้าต้องมีเนือ
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์
เกิน 6 เดือน รวบผมให้เห็ นหู เห็ นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ห้ามใสค
รูปไม่เลอะหมึกและไม่มรี อ
่ งรอยชารุด ***
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3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯระบุตาแหน่ง,เงินเดือน,วันเริม
่ ทางาน,วันทีล
่ าพัก
ร ้อน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

-

ึ ษา ใช ้หนั งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของ
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ
ธนาคารทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ พร ้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร
ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชีโดย
การฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วี
ซ่า)

-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนั บจากวัน
้ จง
ยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย พร ้อมหนังสือชีแ
ออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

-

้ า
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง แต่บริษ ัทออกค่าใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง
บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร
อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) หรือ หนั งสือรับรองทางการเงิน (Bank
certificate) และต ้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค ้า (พ.ค.
้ จงออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
0403) พร ้อมหนั งสือชีแ

-

่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว และ
จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
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**สถานทูตไม่ร ับพิจารณา Bank Statement ทีป
่ ริน
้ จากอินเตอร์เน็ต หรือ Bank
ี ด
ี ระแสรายว ัน
Statement ทีอ
่ อกจากธนาคารแต่ไม่มต
ี ราประท ับ , บ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้อง

-

คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด

-

หนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้

-

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย

-

ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ
-

่ กรุณาถือเอกสารต ัวจริงต่างๆ เชน
่ ทะเบียนพาณิชย์ DBD สูตบ
*** ในว ันยืน
่ วีซา
ิ ัตร ใบเปลีย
่ น
ื่ -สกุล เป็นต้น พร้อมสมุดบ ัญชอ
ี ัพเดทไม่เกิน 7 ว ันก่อนยืน
ชอ
่ วีซ่า ***

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................
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15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

