วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์

18.00 น. คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารระหว่ างประเทศ ชั้ น
4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิ น SINGAPORE AIRLINE โดยมี เจ้าหน้า ที่
บริ ษั ท ฯ คอยต้อ นรับ และอ านวยความสะดวกเรื่ อ งกระเป๋ าสัม ภาระและ
เอกสารการเดินทาง
21.10 น. ออกเดิ นทางจาก กรุ งเทพฯ โดยสายการบิ น สิ งคโปร์แ อร์ไลน์ เที่ ยวบิ น ที่
SQ981 (บริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บนเครื่อ ง) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง)
วันที่สอง

สิงคโปร์ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตำล – มำร์กำสเซ – เจนีวำ –
น้ำพุเจ็ทโด้ – โลซำนน์

00.25 น. เดิ นทางถึ ง สนามบิ น ชางงี ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อ รอเปลี่ยนเครื่อ ง ทุ กท่ า น
สามารถเดิ นซื้ อสิ นค้า DUTY FREE หรื อ ใช้ บ ริ การของสนามบิ นสิ งคโปร์ได้
จนถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่อง
01.30 น. ออกเดินทางสู่ นครซู รคิ โดยสายการบิ นสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ SQ346
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชัว่ โมง)
08.15 น. เดินทางถึ ง สนามบิ นซู ริค นครซู ริค ประเทศสวิตเซอร์แ ลนด์ (เวลาท้องถิ่ นช้า
กว่าประเทศไทยช้ากว่า 6 ชัว่ โมง) นาท่ านผ่ านพิธีตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร
นาท่ านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ (Bern) เมื องหลวงของประเทศ สวิตเซอร์แลนด์
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) ซึ่ งได้รบั การยกย่ องจากองค์การ
ยู เนสโกให้เป็ นเมื องมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิ รน์ ยังถู กจัดอันดับอยู่
ใน 1 ใน 10 ของเมื องที่ มีคุณภาพชีวิตที่ ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่ าน
ชม บ่ อหมี สีน้ าตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิ รน์
นาท่ านชม มาร์กาสเซ ย่ านเมื องเก่ า ปั จจุ บั น เต็ มไปด้ว ยร้านดอกไม้ และบู ติค
เป็ นย่ านที่ ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ ยวชมอาคารเก่ า อายุ 200-300
ปี นาท่ านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์น กาสเซ ถนนที่ มีระดับ สู งสุ ดของเมื องนี้ ถนน
กรัม กาสเซ ซึ่ งเต็ม ไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ ท์ คล็ อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่ มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอก
เวลาแต่ ล ะครั้ง น าท่ านแวะถ่ ายรู ป กับ โบสถ์ Munster สิ่ งก่ อ สร้างทางศาสนาที่
ใหญ่ที่สุ ดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถู กสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจ ะมี ภาพ

เที่ ยง

คา่

ที่ บรรยายถึ งการตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายของพระเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเดิ น ทางสู่ กรุ งเจนี ว า (Geneva) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เมื องท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่อเสี ยงและมี ความสาคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัว
เมื อ งตั้งอยู่ บ ริเวณทะเลสาบเจนี ว าที่ ไหลรวมเข้ากับ แม่ น้ าโรห์น (Rhone river)
และเป็ นแหล่ งน้ าจืดที่ ใ หญ่ เป็ นอัน ดับ สองของทวี ปยุ โ รป อี ก ทั้ง กรุงเจนี วา ได้รับ
การยกย่ อ งว่าเป็ นเมื องนานาชาติ (Global City) เนื่ อ งจากเป็ นที่ ต้ งั ขององค์ก ร
ระหว่างชาติ สาคัญๆ หลายองค์กร เช่น ส านัก งานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ประจ าทวี ปยุ โรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ น
ต้น นอกจากนี้ แล้ วกรุ งเจนี วายั งเป็ นสถานที่ จดั ตั้งองค์ก ารสั นนิ บ าตชาติ ใน ค.ศ.
1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
น้ า พุ เ จ็ท โด้ (The jet d’Eau) สั ญลั ก ษณ์ ข องกรุ งเจนี ว า ตั้งอยู่ กลางทะเลสาบ
เลอมังค์ หรือ ทะเลสาบเจนี วาเป็ นน้ าพุที่ ได้รบั การยอมรับว่ามี ความสู งและมี ขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก โดยน้ าพุสามารถพุ่งได้สูงสุ ดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต)
นาท่ านแวะถ่ ายรูป กับ นาฬิ กาดอกไม้ สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ตั้งอยู่ ริม
ทะเลสาบเจนี ว า จากนั้น นาท่ านเดิน ทางสู่ เมื องโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลา
เดินทาง 1 ชัว่ โมง) ตั้งอยู่ ทางตอนเหนื อ ของทะเลสาบเจนี วา เป็ นเมื องที่ ส วยงาม
และมี เสน่ ห์ต ามธรรมชาติ และยั งเป็ นเมื องที่ มี ป ระวัติ ศาสตร์อั น ย าวนาน
ย้อ นกลั บไปได้ถึ งศตวรรษที่ 4 เมื่ อ ชาวโรมั น ย้ายถิ่ น ฐานแผ่ อิ ท ธิ พลเข้ามาถึ ง
บริเวณที่ ราบลุ่ มแห่งนี้ นอกจากนี้ เมื องโลซานน์ ยังเคยเป็ นที่ ประทับของสมเด็จย่ า
และพระโอรส พระธิ ดาเมื่ อครั้งยังทรงพระเยาว์อีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง
นาคณะเข้าสู่ที่พกั ALPHA-PALMIERS HOTEL, LAUSANNE หรือเที ยบเท่ า

วันที่สำม

โลซำนน์ – ศำลำไทย – เวเว่ย์ – ทำซ – เซอร์แมท

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชมเมื องโลซานน์ ชมตัวเมื องเก่าสมั ยโบราณ ผ่ านชมมหาวิทยาลัย แห่งโล
ซานน์ ซึ่ งมหาวิทยาลัยที่ เก่าแก่ แห่งหนึ่ งของโลก ผ่ านชมย่ านปลาซแชงฟรองซัว ส์
มหาวิหารนอร์ทเธอดามอัน เก่าแก่ เริ่มก่อสร้างเมื่ อปี ค.ศ.1718 เป็ นอาคารแบบ

เที่ ยง

โกธิ คที่ มีความสวยงามติดอันดับยุ โ รปอี กด้วย แวะถ่ ายรูป หน้าพิพิธภัณฑ์โอลิ มปิ ก
สากล ซึ่ งตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ บนเนิ นเขา มองเห็นทิ วทัศน์ของทะเลสาบที่ งดงาม
น าท่ านชม สวนสาธารณะ ที่ มี รูป ปั้ นลิ ง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อั น เป็ น
สถานที่ ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่ อครั้งยั งทรงพระเยาว์ จากนั้น นาท่ าน
ถ่ ายรูป กับ ศาลาไทย ที่ รฐั บาลไทยส่ งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมื องโลซานน์
ได้เวลาพอสมควร
นาท่ านเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้ า นทาซ ประตูสู่ Zermatt (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง 10 นาที ) น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อง เวเว่ ย์ (Vevey) (ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 20 นาที ) เมื อ งสวยน่ ารัก ที่ ต้ งั อยู่ ใ นรัฐโวของสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยตัว
เมื องตั้งอยู่ บ นชายฝั ่งทางตอนเหนื อของทะเลสาบเจนี วา ความสวยงามและความ
มี ชื่อ เสี ย งของเวเว่ ย์มีม ากขนาดว่ านั กท่ อ งเที่ ยว ต่างก็ข นานนามเวเว่ ย์ และมงเท
รอซ์ ให้เป็ น ไข่มุ กแห่ งริเวี ยร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี อากาศดี
อบอุ่ นเกือบทุ กฤดูกาล แวะถ่ ายรูป กับ อนุ สาวรีย์ชาลี แชปลิ น ดาวตลกค้างฟ้าชาว
อังกฤษ มี ผ ลงานสร้างชื่ อเสี ยงในอเมริกา และเลื อกเวเว่ย์เป็ นสถานที่ พกั กายใจใน
บั้นปลายของชีวิต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง
นาท่ านเปลี่ ยนบรรยากาศ นัง่ รถไฟสู่ เมื องเซอร์แมท (Zermatt) เมื องที่ ไม่
อนุ ญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็ นเมื องที่ ได้รบั การยกย่ องว่าปลอดมลพิษที่ ดีของ
โลก เมื องเซอร์แมท (Zermatt) เมื องแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิ ยมที่ ได้รบั ความนิ ยม
สู ง เนื่ องจากเป็ นเมื องที่ ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมื องไม่ ใช้
น้ ามันเชื้ อเพลิ ง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่ านั้น และยังมี ฉากหลังของตัวเมื องเป็ นยอด
เขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ ได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่ มีรูปทรงสวยที่ สุดใน
สวิส นาท่ านชมเมื องเซอร์แมท เมื องสวรรค์แห่งกีฬาสกี และการท่ องเที่ ยวในฤดู
หนาว เซอร์แมทเป็ นเมื องเล็ กๆ ตั้งอยู่ ในหุบเขา Mattertal ในความสู งที่ 1620
เมตรจากตีนเขา เป็ นเมื องที่ มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้ นเมื อง
คือ พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่ งรายได้หลักของเมื องนี้ มาจากการ
ท่ องเที่ ยวในช่วงฤดูรอ้ นและฤดูหนาว ได้เวลาพออันสมควรนาท่ านเดินทางกลับสู่
ทาซ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาคณะเข้าสู่ที่พกั ELITE HOTEL, TASCH หรือเที ยบเท่ า

วันที่สี่

ทำซ – กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – ลูเซิร์น

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมื องกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัว่ โมง) เมื องตากอากาศที่ สวยงามและยังเป็ นที่ ต้งั สถานี รถไฟขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟ
รา (Jungfrau) เเละเมื่ อปี คศ.2001 องค์การยู เนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา
เป็ นพื้ นที่ มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุ โรป นาคณะนัง่ รถไฟท่ องเที่ ยว
ธรรมชาติ ขึ้ นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่ มีความสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง 11,333 ฟุต
หรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้ นสู่ ยอดเขาท่ านจะได้ผ่านชมธารน้ าแข็งที่ มี
ขนาดใหญ่จนถึ ง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่ อยู่สูง
ที่ สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ าน้ าแข็ง (Ice Palace) ที่ แกะสลักให้
สวยงาม อยู่ ใต้ธารน้ าแข็งลึ กถึ ง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีนบนยอดเขา
พาท่ านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่ สูงที่ สุดในยุ โรปที่ ระดับ
ความสู งถึ ง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ ถึงชายแดนสวิส สัมผัส
กับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch Glacier ที่ ยาวที่ สุดในเทื อกเขาแอลป์ ยาวถึ ง 22
ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไม่ เคยละลาย อิ สระให้ท่านได้สนุ กสนานกับการ
ถ่ ายรูป เล่ นหิมะบนยอดเขาและเพลิ ดเพลิ นกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ ไม่ ควร
พลาดกับการส่ งโปสการ์ดโดยที่ ทาการไปรษณี ย์ที่สูงที่ สุดในยุ โรป นาคณะ
เดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ ซ้ าเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิ วทัศน์ที่สวยงาม
และแตกต่างกันจนถึ ง สถานีรถไฟเมื องลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)
จากนั้ น น าท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งลูเ ซิ รน์ (Lucerne) (ระยะทาง 57 กม. ใช้เวลา
เดิ น ทางประมาณ 1 ชั ่ว โมง) เมื องท่ องเที่ ย วย อดนิ ย มอั น ดับ หนึ่ งของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมื อง (เมนูชีสฟองดูร)์
นาคณะเข้าสู่ที่พกั IBIS STYLE HOTEL, LUCERNE หรือเที ยบเท่ า

เที่ ยง

คา่

วันที่ห้ำ

ลูเซิร์น - อนุสำวรีย์สิงโตหิน – สะพำนไม้ชำเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นพาท่ านชม สิ งโตหิ นแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่ แกะสลักบนผา
หินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุ ส รณ์ราลึ กถึ งการสละชีพอย่ างกล้าหาญของทหารสวิส ที่
เกิ ดจากการปฏิว ัติในฝรัง่ เศสเมื่ อ ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ช าเปล (Chapel
Bridge) ซึ่ งมี ความยาวถึ ง 204 เมตร ทอดข้ามผ่ านแม่ น้ ารอยส์ (Reuss River)
อัน งดงามซึ่ งเป็ นเหมื อนสั ญลั ก ษณ์ ข องเมื องลู เซิ ร์น เป็ นสะพานไม้ที่ มี หลั งคาที่
เก่ าแก่ ที่ สุ ด ในยุ โรป สร้างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ห ลั งคาคลุ ม สะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตร์ข องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้ นให้ท่ านได้อิ สระ
เลื อ กซื้ อสิ น ค้าของสวิ ส เช่ น ช็ อ คโกแลต, เครื่ องหนั ง, มี ดพับ , นาฬิ ก ายี่ หอ้ ดัง
อาทิ เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งซู ริ ค (Zurich) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1
ชัว่ โมง 20 นาที ) เมื อ งที่ ใหญ่ที่ สุดในประเทศ และเป็ นเมื องที่ มีจานวนประชากร
มากที่ สุ ดของประเทศ ศูน ย์ ก ลางการค้าขาย การเงิ น การธนาคารที่ ส าคัญของ
ประเทศ นาท่ านถ่ ายรูป กับ โบสถ์ฟรอมุ นสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้ น
ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุ ยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ ชีที่มีกลุ่ มหญิงสาวชน
ชั้นสู งจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่
นาท่ านสู่ จัตุรสั ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตุรสั เก่าแก่ที่มีม าตั้งแต่สมั ย
ศตวรรษที่ 17 ปั จ จุบั นเป็ นชุ มทางรถรางที่ ส าคัญของเมื อ งและยังเป็ นศูน ย์ก ลาง
การค้าของย่ านธุ รกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ
*** อาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
นาคณะเข้าสู่ที่พกั DORINT AIRPORT HOTEL หรือเที ยบเท่ า

เที่ ยง

คา่
วันที่หก

สนำมบินซูริค – สิงคโปร์

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นาคณะเดินทางสู่สนามบิ น เพื่อให้ท่านมี เวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund)
และ มี เวลาในการเลือกซื้ อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภ ายในสนามบิ น

10.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น SINGAPORE AIRLINE เที่ ยวบิ น
ที่ SQ345 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
12 ชัว่ โมง)
วันที่เจ็ด

สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

06.00 น. เดินทางถึงสนามบิ นสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเที่ ยวบิ นและช้อปปิ้ ง DUTY FREE ใน
สนามบิ น
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ น SINGAPORE AIRLINE เที่ ยวบิ นที่
SQ970 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมง)
08.40 น. เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภู มิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*************************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่ อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

23 – 29 มกราคม 2561
20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561
13 – 19 มี นาคม 2561
01 – 07 พฤษภาคม 2561
15 – 21 พฤษภาคม 2561
29 พ.ค. – 04 มิ .ย. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่ าน
49,999
49,999
49,999
51,999
51,999
51,999

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมี เตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่ มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

49,999
49,999
49,999
51,999
51,999
51,999

48,999
48,999
48,999
50,999
50,999
50,999

ราคา
พักเดี่ยว
ไม่ รวม
เพิ่ม
ตัว๋
8,500 30,999
8,500 30,999
8,500 30,999
8,500 30,999
8,500 30,999
8,500 30,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
**ราคานี้ ไม่ รวมค่าวี ซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทู ตสวิ ตเซอแลนด์**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.

2.
3.
4.

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 20,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อ งเดี่ยว
(Single) ,ห้ อ งคู่ (Twin/Double) และห้ อ งพั ก แบบ 3 ท่ า น/3 เตี ยง (Triple Room) ห้ อ งพั ก ต่ า ง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่า น ซึ่ ง
ถ้าเข้า พัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็ น 1 เตี ยงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจาเป็นต้ องแยก
ห้อ งพัก เนื่ องจากโรงแรมนั้ นไม่ สามารถจั ดหาได้ ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ในการเรียกเก็บ เงิ น
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมื อ ง
เต็มบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่ วอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 24 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้ างมั ค คุ เทศก์ ค อ ย บริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่ าใช้จ่ ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มิ นิ บาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่มที่ สงั ่ เพิ่ม นอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยู โร/ทริป/ท่าน (2ยู โร/วัน/ท่าน)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่ สแกนนิ้ ว)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงิน ค่าบริ การส่ ว นที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อนวัน เดิน ทางอย่ างน้ อย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือ ชาระเงิน ไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ าน
ถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับ ทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นั กท่ อ งเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือ เลื่ อ นการเดิ นทาง นักท่ องเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก

ที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์ อักษร ทางบริษทั ไม่ รับ
ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นั กท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ต ้องการขอรับ เงิน ค่าบริ การคื น นั กท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บ ริษทั อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อ งขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อ มอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่ าบริการต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ ก ก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คื นเงิน ค่าบริก ารร้อ ยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว ***ในกรณี ที่ว ันเดินทางตรงกับ วันหยุด นักขัต ฤกษ์ ต้อ งยกเลิกรเดิ นทางไม่ นอ้ ยกว่ า
45 วัน***
2.2 ยกเลิ กก่ อนวันเดิ นทางไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน คืน เงินค่ าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริก ารที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ ายที่ ได้จ่ ายจริงจากค่าบริก ารที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมั ดจ าหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่ มีก ารคืน เงิน มั ดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวัน เวลาท าการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่ รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่ าเป็ นวันหยุ ดท าการ
ของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 20 คน
6. ในกรณี ที่ลูกค้ายื่ นวีซ่ากับทางบริษทั แล้ว ทางบริษทั ขออนุ ญาติไม่ คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชาระมาแล้ว
ยกเว้นในกรณี ที่วีซ่ าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้ นจริง
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น

2. ทัว ร์นี้ เป็ นทั วร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไ ว้ในรายการไม่ ว่ า
บางส่ วนหรื อ ทั้ งหมด หรื อ ถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ ว่าบางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณี ที่มี นักท่ องเที่ ยวร่วมเดิน ทางน้อ ยกว่ า 20
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง
สาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า และอย่ างน้อ ย 10 วันก่ อนการเดิน ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่า แต่ หาก
ทางนัก ท่ องเที่ ยวทุ ก ท่ านยิ นดีที่จะชาระค่ าบริก ารเพิ่ม จากการที่ มีนั กท่ องเที่ ยวร่ว มเดิน ทางน้อ ยกว่าที่
ทางบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่ หนังสื อเดิน ทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิน ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรือ ค่ าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มิ ได้เกิ ดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริ การนี้ คานวณจากอั ตราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตราต่างประเทศ ณ วันที่ ท างบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ การเพิ่ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอั ตรา
แลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริษัท ไม่ มี อ านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
9. นักท่ องเที่ ยวต้องมี ความพร้อมในการเดินทางทุ กประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการ
เดินทาง อันมิ ใช่ ความผิ ดของบริษทั อาทิ เช่น วีซ่าไม่ ผ่าน ทางบริษทั จะรับผิ ดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะ

ส่ วนที่ บริษทั ยังมิ ได้ชาระแก่ทางคู่คา้ ของทางบริษทั หรือจะต้องชาระตามข้อตกลงแก่คู่คา้ ตามหลัก
ปฏิบัติเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัว ขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตร
ต่อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่ าที่ กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลัก ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ป กรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น

เอกสารประกอบการยื่นขอวี ซ่าเชงเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
1.

2.

3.

หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบัน (พาสปอร์ตธรรมดาเล่มสีเลือดหมู เท่ านั้น) ฉบับจริง มี อายุ
การใช้งานคงเหลื อไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และมี หน้าว่างไม่ ตา่ กว่า 2 หน้า
พร้อมทั้งพาสปอร์ตเล่ มเก่า (ถ้ามี )
รูปถ่ายสี พื้ นหลังสี ขาว จานวน 2 รูปขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
ถ่ ายจากด้านหน้าโดยไม่ สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
ใบหูแ ละคิ้ วจะต้องปรากฏบนภาพถ่ ายภาพถ่ ายจะต้อ งครอบคลุ มถึ ง
ศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น ใบหน้า 70-80% ของ
ภาพอย่ างชัดเจน
หลักฐานการทางาน/การเรียน
• กรณี ผู้เดินทางเป็ นเจ้าของกิจการบริษทั / ร้านค้า:
หนังสื อรับรองบริษทั ฯ ประทับตราฯ และเซ็ นรับรอง (มี อายุ ไม่ เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบี ย น
พาณิ ชย์หรือใบจดทะเบี ยนการค้า
• กรณี พนั ก งานบริ ษัท : จดหมายรับ รองการท างานจากนายจ้าง ระบุ ตาแหน่ ง วัน เริ่ ม งาน
เงินเดื อน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุ ชื่อ

•
•
•
•

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษทั ฯ ที่ มีหวั จดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี ) ที่ อ ยู่
และเบอร์ติดต่ออย่ างชัดเจน
กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: หนังสื อรับรองการทางานจากหน่ วยงานราชการ
กรณี เกษี ยณอายุ ราชการ: สาเนาบั ตรข้าราชการบ านาญ หรือ จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ย วกับ
การเกษียณอายุ
กรณี ประกอบธุ รกิจไม่ จดทะเบี ยน: จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่ การงาน
กรณี เป็ นนักเรียน นักศึกษา: จดหมายรับรองการเรียนภาษาอังกฤษ

(จดหมายรับรองการทางาน / การเรียน มี อายุ ไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันนัดยื่ นวีซ่า จดหมายต้องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้นและต้องสะกดชื่อ -นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
หลักฐานการเงิน สถานทู ตรับพิจารณา สมุ ดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ เป็ นหลักเท่ านั้น
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมี ตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบันไม่เกิน 30 วัน นั บจากวันที่ นั ดยื่ นวีซ่า
สาเนา สลิ ปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี )
สาเนาบัตรประชาชน และ สาเนาทะเบี ยนบ้าน
สาเนาทะเบี ยนสมรส / สาเนาทะเบี ยนหย่ า (ถ้ามี )
สาเนาใบเปลี่ ยนชื่อ / ใบเปลี่ ยนนามสกุ ล (ถ้ามี )
สาเนาสู ติบัตร (กรณี ผู้เดินทางอายุ ตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็ นเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่ ได้เดินทางพร้อมบิ ดาหรือมารดา
• เด็กเดินทางกับบุ คคลอื่ น บิ ดาและมารดาต้อ งท าหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดย
ที่ ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่ านั้ น และให้ระบุ ว่า ยิ นยอมให้เด็กเดิ นทางกับใคร มี ความสั มพัน ธ์
อย่ างไรกับเด็ก
• เด็กเดินทางกับบิ ด า มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โ ดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า มารดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับบิ ดา (ระบุ ชื่อบิ ดา)
• เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้อ งทาหนังสื อแสดงความยิ นยอมซึ่ งออกให้โดยที่ ว่าการเขตหรื อ
อาเภอเท่ านั้น และให้ระบุ ว่า บิ ดายิ นยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุ ชื่อมารดา)

• เอกสารการปกครองบุ ตร (ปค.14) กรณี บุตรอยู่ ในการดูแลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
• สาเนาหน้าพาสปอร์ต ของบิ ดาและมารดา
กรณีรบั รองการเงินให้บุคคลในครอบครัว
(เกี่ยวข้องทางสายเลื อดเท่ านั้น บิ ดามารดา,บุ ตร,พี่น้อง,สามี ภรรยา) ต้องยื่ นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสื อรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุ ชื่อเจ้าของบัญชี (ผูร้ บั รอง)
และต้องระบุ ชื่อผูถ้ ูกรับรองด้วย มี อายุ ไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันที่ ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ นามสกุ ลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
• เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลั ง 6 เดือน ต้องมี ตราประทับจากธนาคาร
อัพเดทยอดเคลื่ อนไหววันที่ เป็ นปั จจุบันไม่เกิน 30 วัน นั บจากวันที่ นั ดยื่ นวีซ่า
***หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็ นสมุ ดบัญชี เล่มเดียวกันเท่ านั้น***
• เอกสารเพื่ออ้างอิ งความสัมพันธ์ อาทิ ทะเบี ยนบ้าน/สมรส/สู ติบัตร
หมายเหตุ:
• ผู ้สมัครต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อสแกนลายนิ้ วมื อ
• ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทู ตสวิตเซอร์แลนด์ โดยประมาณ 10-15 วันทาการ
• ทางบริษทั ฯไม่ สามารถการันตี รูปถ่ ายของท่ านได้ในทุ กกรณี ว่า สามารถใช้ยื่นได้หรือไม่ ทั้งนี้ รูปถ่ าย
ของท่ านจะถู กพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ยื่นวีซ่าเท่ านั้น หากทางศูนย์ยื่นขอรูปถ่ ายใบใหม่ รบกวน
ท่ านโปรดให้ความร่วมมื อ ในการถ่ ายรูปใหม่ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact
• หลังจากที่ ผู้สมัครได้ทาการยื่ นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ทางสถานทู ตไม่อนุญาต
ให้ผู้สมัครทาการยื มหนังสื อเดินทางจากสถานทู ตฯ ในขณะทาการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่ากรณี ใดๆก็ตาม
ดังนั้นหากท่ านมี ความจาเป็ นในการใช้พาสปอร์ตเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
• การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริงหรือให้ขอ้ มู ลเท็ จแก่สถานทู ตฯ อาจถู กระงับมิ ให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่ ม
เชงเก้นเป็ นการถาวร ในกรณี ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทู ตฯ ไม่ มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนี ยม

แผนที่การเดินทางเพือ่ การยืน่ คาร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
สถานที่ :
การเดินทาง:

ศูนย์ยื่นคาร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ TLScontact Center
อาคารสาธรซิ ตทาวเวอร์
ี้
ชั้น 12
รถยนต์ส่วนตัว ที่ ตึกสามารถจอดรถได้ ไม่ มีบริการประทับตราที่ จอดรถ
ขนส่ งสาธารณะ BTS ลงสถานี ช่องนนทรี โดยใช้ทางออกหมายเลข 5 จากนั้นเดินชิด
ซ้ายตามทางเดินลอยฟ้าประมาณ 150 เมตร จะถึ งทางลง เดินลงโดยใช้บันไดทางลง
มุ่ งหน้าสู่ ถนนสาทร จากนั้นเดินตรงไปอี กประมาณ 100 เมตร จะพบอาคารสาธรซิ ตี้
ทาวเวอร์ อยู่ ทางด้านขวามื อ

ใบกรอกข้อมู ลคาร้องขอวี ซ่าเชงเก้น สวิ ตเซอร์แลนด์
!!! ผูส้ มัครทุ กท่ านกรุณากรอกข้อมู ลทุ กข้อโดยละเอียด และนาส่งพร้อมเอกสารประกอบการยื่น
วีซ่า !!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุ ลปั จจุบัน ...................................................................................................................
ชื่อ- นามสกุ ลตอนเกิด(หากเคยเปลี่ ยน).....................................................................................
วัน-เดือน-ปี เกิด...........................................................................................................................
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่ า
หม้าย
แยกกันอยู่
หมายเลขบัตรประชาชน....................................................
หมายเลขพาสปอร์ต..............................................
วัั นที่ ออก.......................วันหมดอายุ .......................สถานที่ ออก............................................
8. ที่ อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้สะดวก)..................................................................................................
......................................................................................................รหัสไปรษณี ย์.................
9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................อีเมล์์ ..................................................................
10. อาชี พปั จจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุ อาชีพ, ตาแหน่ ง, หากเป็ นแม่ บ้าน/เกษียณอายุ
กรุณาระบุ ...........................................................................................................
11. ชื่ อสถานที่ ทางาน/สถานศึกษา และที่ อยู่...........................................................................
.....................................................................................................รหัสไปรษณี ย์...................
เบอร์โทร.............................................เบอร์แฟกซ์.................................................................
12. วีซ่ายุ โรป (เชงเก้น) ที่ เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา
ไม่ เคย
เคยได้รบั ประเทศ.........................ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่ . .................ถึ งวันที่ . ......................
13. ท่ านเคยถู กปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่ เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)..............................................................
14. ความรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดิ นทางและพานักของผู ้สมัคร
ตัวผู ้สมัครเอง

15.

มี ผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ...........................................ความสัมพันธ์..........................
ชื่อบุ คคลที่ เดินทางร่วมกับท่ าน..............................................ความสัมพันธ์..........................
การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางในการอานวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

