Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm
สวิตเซอร์ แลนด์
7 วัน 4 คืน
เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62

ซูริค | น ้ำตกไรน์ | ป้อมปรำกำรมูนอท| ยอดเขำริกิ| ยอดเขำกรอนเนอร์ แกรต | ลูเซิร์น
เริ่มต้ นเพียง

52,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – ชำฟฟ์ เฮำเซิน – น ้ำตกไรน์ – ป้อมปรำกำรมูนอท -เซนท์กลั เลน
วันที่ 3. เซนท์กลั เลน – ซุก – ยอดเขำริ กิ – กรุงเบิร์น
วันที่ 4.เบิร์น – เจนีวำ – โลซำนน์ – มองเทรอซ์ -แทซ
วันที่ 5. แทซ – เซอร์ แมท – ยอดเขำกรอนเนอร์ แกรต – ลูเซิร์น – ซูริค
วันที่ 6. ซูริค – สนำมบิน
วันที่ 7.กรุงเทพ
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 1 จาก 14

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

วันที่ 1
วันที่ 1

กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ คอย
ต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวก

วันที่ 2
01.05 น.
07.50 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กรุ งเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์ เฮาเซิน – นา้ ตกไรน์ – ป้ อมปราการมูนอท -เซนท์
กัลเลน
ออกเดินทำงสูส่ วิสเซอร์ แลนด์ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 970
** สำหรับคณะที่ออกเดินทำง 29 พ.ย. เป็ นต้ นไปจะออกเดินทำงเวลำ 00.35 น.และจะไปถึงซูริคเวลำ 06.55 น. ***
เดินทำงถึงสนำมบินซูริค (เวลำท้ องถิ่นช้ ำกว่ำประเทศไทย 6 ชัว๋ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชัว๋ โมงในวันที่ 31 มีนำคม 2562) หลังผ่ำน
พิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกร จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่เมืองชำฟฟ์ เฮำเซิน (Schaffhausen) ชมนำ้ ตกไรน์ (RhineFall)
น ้ำตกที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่นำ้ ไรน์ทงั ้ สำยไหลผ่ำนหน้ ำผำกว้ ำง 150 เมตร จึงเป็ นนำ้ ำตกขนำด
ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป หลังจำกนันน
้ ำท่ำนชมป้อมปรำกำรชำฟฟ์ เฮำเซิน หรื อป้อมปรำกำรมูนอท (Munot) ป้อมปรำกำรบนเนินริ มแม่นำ้
ไรน์ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองชำฟฟ์ เฮำเซนโดยป้อมปรำกำรนีเ้ ป็ นป้อมปรำกำรเก่ำแก่ที่ยังคงควำมสวยงำมไว้ อย่ำงดี ถูกสร้ ำงใน
สมัยยุคกลำงในศตวรรษที่ 15 ระหว่ำง ค.ศ.1564-1589 เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกเยอรมัน นอกจำกนัน้ แล้ วจำกเนินของป้อ ม
ปรำกำรเมื่อมองลงมำยังด้ ำนล่ำงสำมำรถเห็นควำมสวยงำมของวิวทิวทัศน์เมืองชำฟฟ์ เฮำเซินได้ ทงเมื
ั ้ องเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเซนท์กลั เลน (St.Gallen) เมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ในหุบเขำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์ แลนด์โดยชื่อเมือง
นันได้
้ มำจำกนักบุญที่มำเผยแพร่ศำสนำเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนี ้นันเป็
้ นศูนย์กลำงทำงศำสนำคริ สต์คำธอลิคในยุคสมัยยุโรป
กลำงก่อนจะเปลี่ยนไปเป็ นศูนย์กลำงกำรค้ ำผ้ ำและกำรเย็บปักถักร้ อยแทนในยุคหลัง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
เดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั RADISSON BLU หรื อเทียบเท่ำ

เซนท์ กัลเลน – ซุก – ยอดเขาริกิ – กรุ งเบิร์น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทำงต่อ สู่เมือ งซุก (Zug) เมือ งเล็กๆ ริ มทะเลสำบที่ สวยงำมรำวกับเทพนิยำยตัง้ อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดย
นอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแล้ ว เมืองนี ้ยังมีอตั รำกำรเก็บภำษีที่คอ่ นข้ ำงต่ำจึงถือเป็ นที่ตำกอำกำศที่นิยมของเหล่ำเศรษฐี
คนดังสำคัญระดับโลกมำกมำยมำเยือน ท่ำนอำจจะเห็นซูเปอร์ คำร์ จ อดเรี ยงรำยอยู่ 2 ข้ ำงทำง จนเป็ นเรื่ องธรรมดำไปเลย นำท่ำน
ชมเมืองชมหอนำฬิกำเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มำร์ กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้ วยควำมสูงของหอถึง 52 เมตรและควำม
โดดเด่น ของหลังคำซึ่งเป็ นสีน ้ำเงินขำวโดนเด่นตัดกับสีหลังคำสีนำ้ ตำลของบ้ ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ ง นำท่ำนเข้ ำชมร้ ำนทำทองที่
เก่ำแก่ที่สดุ ในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทำกำรตังแต่
้ สมัยศัตวรรตที่ 16 ภำยใน
ตัวอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซ้ ุมประตูและเสำโรมัน มีรูปปั น้ และจิตรกรรมฝำผนัง ด้ วย
กำรวำดลำยหินอ่อนด้ วยมือ ในปี 1971 ได้ เปิ ดร้ ำนนี ้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะล ้ำค่ำและเครื่ องประดับหำยำก และบำงชิ ้นมีเพียงชิ ้นเดียว
ในโลก มีเวลำให้ ท่ำนเดินชื่นชมอำคำร งำนศิลปะล ้ำค่ำและเครื่ องประดับหำยำกแล้ ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนำฬิกำชั ้นนำ
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้
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กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ระดับโลกให้ ท่ำนเลือกซื ้อเลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC
, Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จำกนันนั
้ ง่ รถไฟไต่เขำริกิ (Rigi) ที่ถือได้ วำ่ เป็ นรถไฟไต่เขำที่เก่ำแก่ที่สดุ
ในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจำกยอดเขำวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ ในสหรัฐอเมริ กำ ควำมสูงจำกระดับนำ้ ทะเล 1,797
เมตร ยอดเขำริ กิ (Rigi Kulm) นี ม้ ี ที่ ม ำจำกค ำว่ำ Mons Regina แปลได้ ว่ำ รำชิ นิ แ ห่ ง ภูเ ขำ(Queen of the mountains) เพรำะ
สำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขำอื่นๆ ได้ รอบ 360 องศำ ชมวิวแบบพำโนรำมำโอบล้ อมด้ วยธรรมชำติของทะเลสำบ Luzern
และ Zug
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้ รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี ้เบิร์นยัง
ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณ
ุ ภำพชีวติ ที่ดีที่สดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นำท่ำนชมบ่อหมีสีน ้ำตำล (Bear Park) สัตว์ที่
เป็ นสัญลักษณ์ ของกรุงเบิร์น นำท่ำน ชมมำร์ กำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจุบนั เต็มไปด้ วยร้ ำนดอกไม้ และบูตคิ เป็ นย่ำนที่ปลอดรถยนต์
จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ อำยุ 200-300 ปี นำท่ำนลัดเลำะชม ถนนจุงเคอร์ นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้
ถนนกรัมกำสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ ำนภำพวำดและร้ ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำไซ้ ท์ คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ที่มี
“โชว์ ” ให้ ดูทุกๆชั่ว โมงในกำรตีบอกเวลำแต่ละครั ง้ นำท่ำนแวะถ่ำยรู ปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อ สร้ ำงทำงศำสนำที่ ใหญ่ ที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ถูกสร้ ำงขึ ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภำพที่บรรยำยถึงกำรตัดสินครัง้ สุดท้ ำยของพระเจ้ ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั BEST WESTERBN BERN หรื อเทียบเท่ำ

เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ -แทซ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ (Geneva) นำชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองที่ตงองค์
ั ้ กำรสำกลระดับโลก อำทิ
องค์กำรกำรค้ ำโลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ นำท่ำนถ่ำยรูปกับ น ้ำพุเจทโด ที่ฉีดสำยนำ้ พุ่งสูงขึ ้นไปในอำกำศถึง 390 ฟุต
(เปิ ดเฉพำะวันอำกำศดี) และถ่ำยรูปกับ นำฬกิ ำดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวำ และนำท่ำนเดินเข้ ำสูเ่ ขตเมืองเก่ำ (Old
Town ) ของกรุงเจนีวำ เป็ นที่ตงของวิ
ั้
หำรเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) อำคำรทำงศำสนำที่มีควำมสำคัญมำกเป็ นอันดับต้ นๆ
ของกรุ งเจนี วำ วิหำรเซนต์ปิแอร์ เป็ นวิหำรนิกำยโปรเตสแตนต์ที่มีควำมสำคัญ ทำงประวัติศำสตร์ ที่ย้อนกลับไปในช่วงระหว่ำง
ศตวรรษ 8 -10 ปั จจุบนั วิหำรได้ กลำยเป็ น 1 ใน 82 สิ่งปลูกสร้ ำงที่เป็ นแหล่งมรดกสำคัญของชำติสวิตเซอร์ แลนด์ นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโลซำนน์ (Lausanne) ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นบั ได้ ว่ำเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกที่สดุ
เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัตศิ ำสตร์ อันยำวนำนมำตังแต่
้ ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชำวโรมันมำตังหลั
้ กแหล่งอยู่บริ เวณริ มฝั่ ง
ทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนน์มีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ที่สวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยว
จำกทั่วโลกให้ ม ำพัก ผ่อ นตำกอำกำศที่ นี่ นำท่ำนเดิ นถ่ำ ยรู ปกับ พิพิธ ภัณ ฑ์ โอลิม ปิ ก (Olympic Museum) ตัง้ อยู่ที่ช ำยฝั่ ง ของ
ทะเลสำบเจนี ด้ ำนนอกมีสวนที่มีรูปปั น้ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกีฬำ ส่วนภำยในอำคำรบริ เวณโถงตอนรับมีร้ำนขำยของที่ระลึกเกี่ ยวกับ
โอลิมปิ ก และมีในส่วนของ Olympic World มีกำรจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ โอลิมปิ กที่ยำวนำนมำกกว่ำ 2,200 ปี เป็ นที่เก็บ
เรื่ องรำวควำมเป็ นมำของกำรแข่งขันโอลิมปิ กตังแต่
้ ยคุ แรกจนถึงปัจจุบนั เต็มไปด้ วยสิง่ ของที่เกี่ยวกับกีฬำโอลิมปิ กมำกกว่ำ 10,000
ชิ ้น ทังอุ
้ ปกรณ์กีฬำ เสื ้อผ้ ำนักกีฬำ ถ้ วยรำงวัล เหรี ยญรำงวัล คบเพลิง มำสคอต ฯลฯ (ไม่รวมค่ำเข้ ำชม Olympic World) จำกนันน
้ ำ
ท่ำนชมสวนสำธำรณะที่มีรูปปัน้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปำก ปิ ดตำ อันเป็ นสถำนที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถ่ำยรูปกับ
ศำลำไทย ที่รัฐบำลไทยส่งไปตังในสวนสำธำรณะของเมื
้
องโลซำนน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 064-491-9639 เว็บไซต์ http://www.ไปเที่ยวด้วยกัน.com

หน้า 3 จาก 14

รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมือ งมองเทรอซ์ (Montreux) เมือ งตำกอำกำศที่ตงั ้ อยู่ริมทะเลสำบเจนี วำ ได้ ชื่ อ ว่ำริ เวียร่ ำของสวิส ชมควำม
สวยงำมของทิวทัศน์ บ้ ำนเรื อน ริ มทะเลสำบ นำท่ำนชมปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 800 ปี สร้ ำงขึ ้น
บนเกำะหินริ มทะเลสำบเจนีวำ ตังแต่
้ ยุคโรมันเรื องอำนำจโดยรำชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมกำรเดินทำงของนัก
เดินทำงและขบวนสินค้ ำที่จะสัญจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใต้ หรื อจำกตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่องจำกเป็ นเส้ นทำง
เดียวที่ ไม่ต้อ งเดินทำงข้ ำมเทื อกเขำสูงชัน ปรำสำทแห่งนี จ้ ึงเปรี ยบเสมือนด่ำนเก็บภำษี ซึ่งเอำเปรี ยบชำวสวิสมำนำนนับร้ อยปี
หลังจำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองแทซ (Taesch)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื ้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั ELITE หรื อเทียบเท่ำ

แทซ – เซอร์ แมท – ยอดเขากรอนเนอร์ แกรต – ลูเซิร์น – ซูริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมือง เซอร์ แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิยมที่
ได้ รับควำมนิยมสูง เนื่องจำกเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใช้ นำ้ มันเชือ้ เพลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่
เท่ำนัน้ และยังมีฉำกหลังของตัวเมือ งเป็ นยอดเขำแมททอร์ ฮ อร์ น (Matterhorn) ที่ ได้ ชื่ อ ว่ำเป็ นยอดเขำที่ มีรูปทรงสวยที่ สุด ใน
สวิตเซอร์ แลนด์ นั่งรถไฟฟั นเฟื องสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์ แกรต (Gornergrat railway) ทำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิวที่ท่ำนจะได้ เห็น
ทัศนียภำพที่สวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์ ฮอร์ น ที่สวยงำม นำท่ำนเดินเท้ ำสู่บริ เวณทะเลสำบที่อยู่สงู จำกระดับนำ้ ทะเล 2,757
เมตร โดยบริ เวณทะเลสำบนี ้เป็ นเงำสะท้ อนภำพเขำแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงำมยิ่งนัก ( โดยปกตินำ้ ใน
ทะเลสำบ จะมำกหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กับปริ มำณนำ้ ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำงปี (พฤษภำคม –
ตุลำคม) ถ้ ำช่วงฤดูหนำวทะเลสำบจะกลำยเป็ นน ้ำแข็ง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื ้นเมือง
เดินทำงสูเ่ มืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถกู ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสำบและขุนเขำ
จำกนันพำท่
้
ำนชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์รำลึกถึงกำรสละชีพ
อย่ำงกล้ ำหำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม้ ชำเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ ำมผ่ำนแม่น ้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพำนไม้ ที่มีหลังคำ
ที่เก่ำแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ ำงขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัตศิ ำสตร์ ของชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงต่อสูเ่ มืองซูริค (Zurich)
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั I AIRPORT HOTEL ZURICHหรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

ซูริค – สนามบิน

เช้ า
09.30 น.
13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูส่ นำมบิน เพื่อทำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลำช๊ อปปิ ง้ สินค้ ำปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบิน
ออกเดินทำงสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
** สำหรับคณะที่ออกเดินทำงตังแต่
้ 29 พ.ย.เป็ นต้ นไปจะออกเดินทำงเวลำ 13.15 น.และจะไปถึงซูริคเวลำ 06.10 น. ***

วันที่ 7

กรุ งเทพ

05.30 น.

ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้ วยควำมสวัสดิภำพ
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อัตราค่ าบริ การ Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm
สวิตเซอร์ แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

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.วันที่29 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

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
กำรยื่ นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรี 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
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5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

ภำยในครอบครั วของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ ำทัวร์ มีควำมจ ำเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

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

8.
9.

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)
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 1 ชิน้ , ค่ำรักษำพยำบำล กรณี เกิดกำร
เจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรื อของมีคำ่ ที่สญ
ู หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นต้ น
ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นรำคำ
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้ องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่ำนเอง
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่ำต้ องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่ำในวันยื่น เป็ นจำนวนเงิน
โดยประมำณ 3,500 บำท)
ค่ำทิปพนักงำนขับรถ (18 สวิตฟรังก์)
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)
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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.

5.

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
ท่ำนที่ ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก 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 และผู้ที่จะนั่ง ต้ องมีคณ
ุ 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
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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 องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับ รอง บริ ษัทฯจะทำกำร
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
ั้

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
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**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับ
วีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***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
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 รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จานวน 2 ใบ
***ความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน รวบผมให้เห็นหู เห็นคิ้ว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์
รูปไม่เลอะหมึกและไม่มีร่องรอยชารุด ***

3. หลักฐานการทางาน
-

เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
้ จงการทางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่
โฉนดที่ดิน เป็นตัน
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-

เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯระบุตาแหน่ง,เงินเดือน,วันเริ่มทางาน,วันที่ลาพัก
ร้อน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)

-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )

4. หลักฐานการเงิน
-

กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของ
ธนาคารทั่วไป ย้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร
ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชีโดย
การฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวี
ซ่า)

-

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6
เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวัน
ยื่นวีซ่า (ของผู้ทอ
ี่ อกค่าใช้จ่าย) และต้องมีหน้า Passport ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย พร้อมหนังสือชี้แจง
ออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

-

กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง แต่บริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ Bank Statement ตัวจริง
บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร
อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า (ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank
certificate) และต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค้า (พ.ค.
0403) พร้อมหนังสือชีแ
้ จงออกค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

-

**Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
่ ญ
ั ชีครบทุกตัว และ
จะต้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ ป็นตัวครึ่งกระดาษ A4
ไม่สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม

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

สาเนาทะเบียนบ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง

-

คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย
หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

-

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ มารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

-

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

-

ใดเป็นผู้มอ
ี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
*** กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
-

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

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…
11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ
่ ยู่ของ
สถาบันศึกษา
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…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย

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

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย

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

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

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