GRAND TOUR SWITZERLAND
แกรนด์ ทวั ร์ สวิตเซอร์ แลนด์
10 วัน 7 คืน
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62
น ้ำตกไรน์ | น ้ำพุเจทโด | ตำมรอยเสด็จประพำส เมืองโลซำนน์ |
เข้ ำชมปรำสำทชิลยอง | ยอดเขำจุงเฟรำ | ไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น
เริ่มต้ นเพียง

76,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – น ้ำตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์
วันที่ 3. เซ็นต์ มอริทซ์– อันเดอร์ แมท – รถไฟ Regional Train– บริก
วันที่ 4. บริก – แทซ – เซอร์ แมท – ไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น
วันที่ 5. เซอร์ แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เข้ ำชมปรำสำทชิลยอง
วันที่ 6. มองเทรอซ์ – โลซำนน์ – เจนีวำ – อินเทอร์ ลำเกน
วันที่ 7. อินเทอร์ ลำเกน – ยอดเขำจุงฟรำวด์ – ลูเซิร์น
วันที่ 8. ลูเซิร์น – ซูก – ซูริค
วันที่ 9. ซูริค – สนำมบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมี
เจ้ ำหน้ ำที่ คอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก

วันที่ 2 กรุ งเทพฯ – ซูริค – นา้ ตกไรน์ – เซ็นต์ มอริทซ์
01.05 น.
07.50 น.

กลางวัน
บ่ าย
ค่า
ที่พัก

ออกเดินทำงสูส่ วิสเซอร์ แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG970
** สำหรับคณะที่ออกเดินทำงเดือนพฤศจิกำยนเป็ นต้ นไปจะออกเดินทำงเวลำ 00.35 น.และจะไปถึงซูริคเวลำ 06.55 น. ***
เดินทำงถึงสนามบินซูริค (เวลำท้ องถิ่นช้ ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว๋ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชัว๋ โมงในวันที่ 31 มีนำคม 2562)
หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกร จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่เมืองชำฟฟ์ เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมนา้ ตก
ไรน์ (Rhine Fall) น ้ำตกที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่นำ้ ไรน์ทงั ้ สำยไหลผ่ำนหน้ ำผำกว้ ำง 150
เมตร จึงเป็ นน ้ำำตกขนำดใหญ่ที่สดุ ในยุโรป อิสระให้ ท่ำนได้ ชื่นชมควำมงำมของน ้ำตกและถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่เ มื อ งเซ็ น ต์ มอริ ท ซ์ (St. Moritz) ตัง้ อยู่ในหุบเขำแองกำดีน Engadine valley เมือ งตำกอำกำศที่ มี
ชื่อเสียงและศูนย์กลำงกีฬำสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นเมืองที่บรรดำเศรษฐี นิยมมำพักผ่อนเล่นสกีในช่วงฤดูหนำว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั LAUDINELLA (SUPERIOR) หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 3 เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์ แมท – รถไฟ Regional Train– บริก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมื อ งอั น เดอร์ แมท (Andermatt) อี กเมือ งเล็กที่ มีชื่ อ เสี ยงของสวิตเซอร์ แ ลนด์ เนื่ อ งจำกเป็ น จุด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมขึ ้นรถไฟสำยโรแมนติก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนนัง่ รถไฟ Regional Train วิง่ ผ่ำนภูมปิ ระเทศที่งดงำมของเทือกเขำแอลป์ ผ่ำนชมวิวสองข้ ำงที่งดงำมตระกำรตำของ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สูเ่ มืองบริก (BRIG) เมืองเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เป็ นชุมทำงของกำรแวะพักก่อนจะเดินทำงสูเ่ มืองอื่นๆของ
สวิตเซอร์ แลนด์ ทังยั
้ งเป็ นที่ตงของปรำสำทสตอกคำลป์
ั้
(Stockalper Palace) สร้ ำงขี ้นในคริสตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบบำ
รอค เพื่อแสดงออกถึงควำมมัง่ คัง่ ของเจ้ ำเมืองในยุคนัน้ คำสปำร์ สตอกคำลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถือเป็ นปรำสำท
ส่วนตัวขนำดใหญ่ที่สดุ ในยุคสมัยนัน้ อิสระให้ ท่ำนได้ เดินชมเมืองและถ่ำยรูปกับปรำสำทได้ ตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั AMBASSADOR หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 4 บริก – แทซ – เซอร์ แมท – ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสูเ่ มืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุญำตให้ รถยนต์วิ่ง
และเป็ นเมืองที่ได้ รับกำรยกย่องว่ำปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอร์ แ มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิยมที่ได้ รับ
ควำมนิยมสูง เนื่องจำกเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่
เท่ำนัน้ และยังมีฉำกหลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขำแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ ชื่อว่ำเป็ นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่ สดุ ใน
สวิส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงโดยกระเช้ ำไฟฟ้ำเพื่อสัมผัสกับควำมงดงำมของยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klien Matterhorn) ที่สงู
ถึง 4,478 เมตร และได้ ชื่อว่ำเป็ นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขำแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงำม ณ จุดสูงที่สดุ
บริเวณไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น เข้ ำชมถ ้ำน ้ำแข็งที่อยู่สงู ที่สดุ ในสวิส ถ่ำยรูปกับรูปแกะสลักน ้ำแข็งที่สวยงำม ได้ เวลำพอสมควร
นำท่ำนเดินทำงกลับลงมำที่เมืองเซอร์ แมท เชิญท่ำนอิสระกับกำรเดินเที่ยวชมเมือง หรื อเลือกซื ้อของฝำกตำมอัธยำศัย
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั DERBY หรื อเทียบเท่ำ
*** ในกรณี ท่ ีห้องพักในเมืองเซอร์ แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาพาท่ านไปเดินเล่ นที่เมืองเซอร์ แมทและ
ย้ ายไปพักที่เมืองข้ างเคียงแทน***

วันที่ 5 เซอร์ แมท – แทซ – เวเว่ ย์ – มองเทรอซ์ – เข้ าชมปราสาทชิลยอง
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟจำกเมืองเซอร์ แมท สู่เมืองแทซ เพื่อนำท่ำนเดินทำงโดยรถโคชสู่เมืองเวเว่ ย์ (Vevey) ตังอยู
้ ่ริม
ชำยฝั่ งด้ ำนเหนื อ ของทะเลสำบเจนี วำ เป็ นเมือ งที่ ได้ ชื่ อ ว่ำเป็ น “ไข่มุกแห่งริ เวียร่ ำสวิส ” (Pearls of the Swiss Riviera)
ดินแดนที่เหมำะแก่กำรทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกำล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟจำกเมืองเซอร์ แมท สู่เมืองแทซ เพื่อนำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ ชปรับอำกำศสู่เมืองมองเทรอซ์
(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสำบเจนีวำ ได้ ชื่อว่ำริ เวียร่ ำของสวิส ชมควำมสวยงำมของทิวทัศน์ บ้ ำนเรื อน
ริ มทะเลสำบ นำท่ำนเข้ ำชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 800 ปี สร้ ำงขึ ้นบนเกำะหิน ริ ม
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ค่า
ที่พัก

ทะเลสำบเจนีวำ ตังแต่
้ ยุคโรมันเรื องอำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมกำรเดินทำงของนักเดินทำง
และขบวนสินค้ ำที่จะสัญจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใต้ หรื อจำกตะวันตกสูต่ ะวันออกของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่องจำกเป็ นเส้ นทำง
เดียวที่ไม่ต้องเดินทำงข้ ำมเทือกเขำสูงชัน ปรำสำทแห่งนี ้จึงเปรี ยบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำเปรี ยบชำวสวิสมำนำนนับร้ อย
ปี
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั EUROTEL MONTREUX หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 6 มองเทรอซ์ – โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ ลาเกน
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นับได้ ว่ำเป็ นเมืองที่มี
เสน่ห์โดยธรรมชำติมำกที่สดุ เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัติศำสตร์ อันยำวนำนมำตังแต่
้ ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำว
โรมันมำตังหลั
้ กแหล่งอยู่บริ เวณริ มฝั่ งทะเลสำบที่ นี่ เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ที่สวยงำม และ
อำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกทัว่ โลกให้ มำพักผ่อนตำกอำกำศที่นี่ เมืองนี ้ยังเป็ นเมืองที่มีควำมสำคัญ
สำหรับชำวไทยเนื่องจำกเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่ำ จำกนันน
้ ำท่ำนชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั ้นลิง 3 ตัว
ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกับ ศำลำไทย ที่รัฐบำลไทยส่งไป
ตังในสวนสำธำรณะของเมื
้
องโลซำนน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเจนี วา (Geneva) นำชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตงองค์
ั ้ กำรสำกลระดับ
โลก อำทิ องค์กำรกำรค้ ำโลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน ้ำพุเจทโด ที่ฉีดสำยน ้ำพุง่ สูงขึ ้นไปในอำกำศถึง
390 ฟุต (เปิ ดเฉพำะวันอำกำศดี) และถ่ำยรูปกับนำฬิกำดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวำ แล้ วนำท่ำนเดินทำงต่อ
สู่เมืองอินเทอร์ ลาเกน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่ำง ทะเลสำบทูน (Lake Thun) และทะเลสำบเบรี ยนซ์ (Lake
Brienz) อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และ มีควำมสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอลันด์ มีภำพของยอด
เขำจูงเฟรำเป็ นฉำกหลัง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง (ชีส ฟองดูว์)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 7 อินเทอร์ ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ เมืองกริ นเดอวำลด์ (Grindelwald) เมืองตำกอำกำศที่สวยงำมและยังเป็ นที่ตงสถำนี
ั้
รถไฟขึ ้นสู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์กำรยูเนสโกประกำศให้ ยอดเขำจุงเฟรำ เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทำงธรรมชำติแห่ง
แรกของยุโรป นำคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชำติ ขึ ้นพิชิตยอดเขำจุงเฟรำที่มีควำมสูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ
3,454 เมตร ระหว่ำงเส้ นทำงขึ ้นสู่ยอดเขำท่ำนจะได้ ผ่ำนชมธำรนำ้ แข็งที่มีขนำดใหญ่ จนถึง สถานี รถไฟจุงเฟรายอร์ ค
(Jungfraujoch) สถานี ร ถไฟที่ อ ยู่ สู งที่ สุ ดในยุโ รป (Top of Europe) เข้ า ชมถ า้ นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่ แกะสลักให้
สวยงำม อยู่ใต้ ธำรน ้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง
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บ่ าย

ค่า
ที่พัก

พำท่ำนชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรปที่ระดับควำมสูงถึง 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็น
ได้ กว้ ำงไกลที่ถึงชำยแดนสวิส สัมผัสกับภำพของธารนา้ แข็ง Aletsch Glacier ที่ยำวที่สดุ ในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.
และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย อิสระให้ ท่ำนได้ สนุกสนำนกับกำรถ่ำยรูป เล่นหิมะบนยอดเขำและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขำและที่ไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ ดโดยที่ทำกำรไปรษณี ย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป ออกเดินทำงสู่ เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถกู ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนัน้
พำท่ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ รำลึกถึงกำรสละ
ชีพอย่ำงกล้ ำหำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง
มีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ ำมผ่ำนแม่น ้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ น
สะพำนไม้ ที่มีหลังคำที่เก่ำแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ ำงขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัตศิ ำสตร์ ของ
ชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 8 ลูเซิร์น - ซูก – ซูริค
เช้ า

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทำงสูเ่ มืองซูก (ZUG) เมืองแห่งศูนย์กลำงกำรคมนำคมของประเทศ โดยตัวเมืองตังอยู
้ ๋บนที่รำบเชิงเขำริมทะเลสำป
ที่มีแท่น ้ำ Lorze ไหลผ่ำนทำให้ เมืองนี ้ได้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำมีทศั นียภำพที่งำมดัง่ เทพนิยำย อิสระให้ ท่ำนเดินเล่นชมเมือง
เก่ำและเลือกซื ้อนำฬกิ ำสวิสตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
จำกนัน้ ออกเดินทำงต่อ สู่เ มื อ งซู ริ ค (Zurich) เมือ งที่ ใหญ่ ที่สุด ในประเทศ นำท่ำนถ่ำยรู ปกับ โบสถ์ ฟ รอมุ น สเตอร์
(Fraumunster abbey) สร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ย์เยอรมันหลุยส์ ใช้ เป็ นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้ สูงจำก
ทำงตอนใต้ ของเยอรมันอำศัยอยู่ นำท่ำนสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตรุ ัสเก่ำแก่ที่มีมำตังแต่
้ สมัยศตวรรษ
ที่ 17 ปัจจุบนั เป็ นชุมทำงรถรำงที่สำคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ ำของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบันกำรเงินที่ใหญ่
ที่สดุ ในประเทศ อิสระให้ ท่ำนได้ เดินชมเมือง ถ่ำยรูปและเลือกซื ้อของที่ระลึกตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั AIRPORT HOTEL ZURICH หรื อเทียบเท่ำ

วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน
เช้ า

13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทำงสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่ำนมีเวลำในกำรทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลือกซื ้อสินค้ ำในร้ ำนค้ ำ
ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน
ออกเดินทำงสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG971
** สำหรับคณะที่ออกเดินทำงตังแต่
้ 21 ตุลำคมเป็ นต้ นไป จะออกเดินทำงเวลำ 13.15 น.และจะไปถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ
เวลำ 06.10 น.

วันที่ 10 กรุ งเทพฯ
05.30 น.

คณะเดินทำงกลับถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
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อัตราค่ าบริ การ :
GRAND TOUR SWITZERLAND
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ำนละ

วันที่ 12 - 21 ต.ค. 62

81,900

81,900

81,900

81,900

59,900

13,900

วันที่ 13 - 22 ต.ค.62

81,900

81,900

81,900

81,900

59,900

13,900

วันที่ 16 - 25 ต.ค.62

81,900

81,900

81,900

81,900

59,900

13,900

วันที่ 17 - 26 ต.ค.62

81,900

81,900

81,900

81,900

59,900

13,900

วันที่ 21 - 30 ต.ค. 62

81,900

81,900

81,900

81,900

59,900

13,900

วันที่ 22 - 31 ต.ค. 62

81,900

81,900

81,900

81,900

59,900

13,900

วันที่ 01 - 10 พ.ย.62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 07 - 16 พ.ย.62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 14 - 23 พ.ย. 62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 21 - 30 พ.ย.62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 02 - 11 ธ.ค.62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 07 - 16 ธ.ค.62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 09 - 18 ธ.ค.62

76,900

76,900

76,900

76,900

54,900

11,900

วันที่ 27 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63

89,900

89,900

89,900

89,900

61,900

15,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ ำบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจำแล้ วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตของผู้ที่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3
วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ ำจัดเตรี ยมเอกสำรให้ กำรขอวีซ่ำได้ ทนั ที
หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ (กรณี ลกู ค้ ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ ท่ำนติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึ ้น
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรี ยมเอกสำร และมีขนตอนกำรยื
ั้
่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้ จำกทำงเจ้ ำหน้ ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผ้ ตู ้ องกำรดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรื อไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครั วต้ องให้ กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครั วของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจ ำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภำยใต้ เงื่อนไขของสำยกำรบิน)
ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
ค่ำรถโค้ ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำห้ องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรื อเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร
ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้ องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้ จำกเจ้ ำหน้ ำที่)
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ ำนบำท]
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
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9.

ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง
ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรี ด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือ เดินทำง, ค่ำ
น ้ำหนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้ , ค่ำรักษำพยำบำล กรณี เกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรื อของมีคำ่ ที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้ น
ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นรำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้ องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่ำนเอง
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ผ้ ยู ื่นวีซ่ำต้ องชำระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็ นจำนวนเงิน
โดยประมำณ 3,500 บำท)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (26 สวิตฟรังก์)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (30 สวิตฟรังก์)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจ ของสถำนทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ กำรเตรี ยมเอกสำรที่ ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ กำร
พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึ ้น
กรณี ท่ำนใดต้ องใช้ พำสปอร์ ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรื อ ก่อนเดินทำงกับทำงบริ ษัท ท่ำนต้ องแจ้ งให้ ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้ เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่ค่อนข้ ำง
นำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมตั วิ ีซ่ำได้
สำหรับผู้เดินทำงที่ศึกษำหรื อทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้ องดำเนินเรื่ องกำรขอวีซ่ำด้ วยตนเองในประเทศที่ ตน
พำนักหรื อศึกษำอยู่เท่ำนัน้
หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้ วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผู้เดินทำงต้ องไปยื่นคำร้ องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรี ยมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้ กับทำง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้ องขอวีซ่ำ และจำนวน
หน้ ำหนังสือเดินทำง ต้ องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ ำ
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5.

ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นันๆ
้ และพำสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้ องไม่มีรอยฉีกขำด หรื อ กำรขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทำงบริ ษัทได้ สำรองที่นั่งพร้ อมชำระเงินมัดจำค่ำตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หำกท่ำนยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้ วยสำเหตุใด
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรี ยกเก็บค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคำ่ ใช้ จ่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แล้ วแต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง
หำกตัว๋ เครื่ องบินทำกำรออกแล้ ว แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่ำ ใช้ จ่ำย
ตำมที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใช้ เวลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่ำงน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทำงออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมี คณ
ุ สมบัติตรงตำมที่ สำยกำรบิน
กำหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ำงรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหำ เช่น
สำมำรถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหำทำงด้ ำนสุขภำพและร่ ำงกำย และ
อำนำจในกำรให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทำงเจ้ ำหน้ ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้ งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้ จ่ำยทังหมดกรณี
้
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริ ษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึ ้นไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริ ษัทและผู้เดินทำงอื่ นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษัทฯจะทำ กำร
เลื่อ นกำรเดิน ทำงของท่ ำน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่ำ นจะต้ อ งเสีย ค่ำ ใช้ จ่ ำยที่ ไ ม่สำมำรถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่ำแล้ วไม่ได้ รับกำรอนุมตั วิ ีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผำ่ น) และท่ำนได้ ชำระค่ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจำตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่ำ
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทำงไม่สำมำรถเข้ ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรื อกำรห้ ำมของเจ้ ำหน้ ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ ทงหมด
ั้
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่ องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่ำ
กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้ คำ่ โรงแรมสูงขึ ้นมำกและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรื อย้ ำยเมืองเพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอำจเป็ นห้ องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอ่ำงอำบน ้ำ ซึ่งขึ ้นอยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทาการ หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของสถานทูต
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์)

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือสำหรับประทับ
วีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือ
เดินทำงจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาอยู่ ต่ า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องทางบริ ษั ท ให้ ท ราบทั น ที
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เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บาง
สถานทู ตอาจไม่ ส ามารถยื่ น ขอวี ซ่า ในประเทศไทยได้ ข้ อ ก าหนดนี้ รวมไปถึ ง ผู้ เ ดิ น ทางที่ถือ
พาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 3.5x4 CM. จำนวน 2 ใบ
***ความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน รวบผมให้เห็นหู เห็นคิ้ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึกและไม่มีร่องรอยชารุด ***

3. หลักฐานการทางาน
-

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน
อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมำยชีแ
้ จงกำรทำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำที่
โฉนดที่ดิน เป็นตัน

-

เป็นพนักงาน หนังสือรับรองกำรทำงำนจำกบริษัทฯระบุตำแหน่ง,เงินเดือน,วันเริ่มทำงำน,วันที่ลำพัก
ร้อน
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้คำว่ำ “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถำนทูตที่ยื่น)

-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่กำลังศึกษำอยู่
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ตใช้คำว่ำ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ยน
ื่ )
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4. หลักฐานการเงิน
-

กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พร้อมกับมีตรำประทับจำกธนำคำร
ทำงสถำนทูตจะไม่รับ Bank Statement ที่ปริ้นเองจำก Internet (รบกวนลูกค้ำทำรำยกำรเดินบัญชีโดย
กำรฝำกหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจำกวันยื่นวี
ซ่ำ)

-

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6
เดือน ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พร้อมกับมีตรำประกับจำกธนำคำร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจำกวัน
ยื่นวีซ่ำ (ของผู้ทอ
ี่ อกค่ำใช้จ่ำย) และต้องมีหน้ำ Passport ของผู้ที่ออกค่ำใช้จ่ำย พร้อมหนังสือชี้แจง
ออกค่ำใช้จ่ำยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter)

-

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ Bank Statement ตัวจริง
บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น พร้อมกับมีตรำประกับจำกธนำคำร
อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจำกวันยื่นวีซ่ำ (ของผู้ที่ออกค่ำใช้จ่ำย) หรือ หนังสือรับรองทำงกำรเงิน (Bank
certificate) และต้องแนบหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD) หรือสำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ (พ.ค.
0403) พร้อมหนังสือชีแ
้ จงออกค่ำใช้จ่ำยเป็นภำษำอังกฤษ (Sponsor letter)

-

**Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นำมสกุลให้ตรงกับพำสปอร์ต แสดงเลขทีบ
่ ญ
ั ชีครบทุกตัว และ
จะต้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน้ำ

-

***Bank Statement ของธนำคำรกรุงเทพ ถ้ำธนำคำรออกมำเป็นรูปแบบทีเ่ ป็นตัวครึ่งกระดำษ A4
ไม่สำมำรถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนำคำรให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไม่รับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอร์เน็ต หรือ Bank
Statement ที่ออกจากธนาคารแต่ไม่มีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่วนตัว
-

สำเนำทะเบียนบ้ำน

-

บัตรประชำชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ้ำมี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน)
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6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้อง

-

คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ บิดำ)พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตมำรดำมำด้วย
หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัด

-

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ มำรดำ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตบิดำมำด้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

-

บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำย

-

ใดเป็นผู้มอ
ี ำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดำและมำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่
-

*** ในวันยื่นวีซ่ากรุณาถือเอกสารตัวจริงต่างๆ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล เป็นต้น พร้อมสมุดบัญชีอัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อนยื่นวีซ่า ***

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นำมสกุล ผู้เดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..…
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถำนที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
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6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชำติปัจจุบัน ................................สัญชำติโดยกำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชำย

9. สถำนภำพ

หญิง
โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

หม้ำย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่ำเป็นเด็ก อำยุตำกว่
่
ำ 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…
11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้..................................................................
12. อำชีพปัจจุบัน (หำกค้ำขำย ให้ระบุด้วยว่ำค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสื้อผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้ำนค้ำ และที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นักศึกษำ กรุณำกรอกชื่อ ทีอ
่ ยู่ของ
สถำบันศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซ่ำเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ไม่เคย

เคยได้ ใช้ได้ตงั้ แต่วันที่..........................ถึงวันที่............................

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิ้วมือเพื่อกำรขอวีซ่ำเชงเก้นก่อนหน้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวันที่ หำกทรำบ)................................................
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**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................

17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณำระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ช่วยในกำรดำรงชีพ

เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหำให้

ชำระค่ำที่พักล่วงหน้ำแล้ว

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดระหว่ำงพำนักมีผู้ออกให้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน้ำแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องใดๆทัง
้ สิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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