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SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
 นาท่ านบินตรง...สู่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
 เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้ อปปิ ง้ ยอดนิยม
 เที่ยวเมืองเซอร์ แมท (Zermatt)
 ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี
 เที่ยวชมเมืองเวเว่ ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “ไข่ มุกแห่ งริเวียร่ าสวิส”
พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 25 ส.ค.-1 ก.ย. 61

71,900.-

วันที่ 8-15 ก.ย., 28 ก.ย.-5 ต.ค. 61

71,900.-

วันที่ 9-16 ต.ค. 61

79,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่ า

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เที่ยง

ค่า

1

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

2

กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์

✈

O

O

3

โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์ แมท

O

O

O

NOVOTEL LAUSANNE
BUSSIGNY
DERBY

4

เซอร์ แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ ลาเกน

O

X

O

CITY OBERLAND

5

อินเทอร์ ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ ลาเกน

O

O

X

6

อินเทอร์ ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่องเรื อทะเลสาบลูเซิร์น – ซูริค

O

O

X

CITY OBERLAND
HOLIDAY INN
MESSE

7

ซูริค – สนามบิน

O

✈

✈

8

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

GO3 ZRH-TG009

หน ้า 2 จาก 17

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุ งเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2:
01.05 น.

กรุ งเทพฯ – ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์
ออกเดินทางสูส่ วิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28 ตุลาคม
2561) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศ นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ย์เยอรมัน
หลุยส์ ใช้ เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุม่ หญิงสาวชนชันสู
้ งจากทางตอนใต้ ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น
(Bern) ซึ่งได้ รับการยกย่ องจากองค์ การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้เบิร์นยังถูกจัด
อันดับอยูใ่ น 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่ อหมีสีนา้ ตาล(Bear
Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นาท่านชมมาร์ กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้ และบูติค
เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ น
กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรั มกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคาร
โบราณ ชมนาฬิกาไซ้ ท์ คล็อคเค่ นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ ดทู กุ ๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้ างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1421
ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ ายของพระเจ้ า

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นาชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตงองค์
ั ้ การสากลระดับ
โลก อาทิ องค์การการค้ าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรู ปกับ นา้ พุเจทโด ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ ไปใน
อากาศถึง 390 ฟุต (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรู ปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเจนีว า ท่าน
เดินทางสูเ่ มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้ ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์

GO3 ZRH-TG009

หน ้า 3 จาก 17

โดยธรรมชาติมากที่สดุ เมืองหนึง่ ของสวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมัน
มาตังหลั
้ กแหล่งอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่ งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศ
ที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้ มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้ ังเป็ นเมืองที่มีความสาคัญ
สาหรั บชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่ า นาท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั ้นลิง 3
ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทย
ส่งไปตังในสวนสาธารณะของเมื
้
องโลซานน์ นาท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตงของสถานี
ั้
กระเช้ าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่จผุ ้ โู ดยสารได้ ถึง 125 คน
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3:

(เพื่อความสะดวกของท่ าน กรุ ณาเตรียมกระเป๋าสาหรับค้ างคืนที่เซอร์ แมน 1 คืน ในคืนถัดไป)
โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์ แมท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้ ายักษ์ ขึน้ สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นาท่านเดินข้ าม" The Peak Walk by
Tissot" สะพานแขวนที่ มีความยาว 107 เมตร ข้ ามหน้ าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพที่
สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้ างไกลสุดสายตา

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศสูเ่ มืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ ชื่อ
ว่าริ เวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้ านเรื อน ริ มทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทชิลยอง (ด้ านนอก)
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้ างขึ ้นบนเกาะหินริ มทะเลสาบเจนีวา ตังแต่
้ ยคุ โรมันเรื องอานาจโดย
ราชวงศ์ SAVOY โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้ าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือ
สูใ่ ต้ หรื อจากตะวันตกสูต่ ะวันออกของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้ นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ ามเทือกเขาสูงชัน
ปราสาทแห่งนี ้จึงเปรี ยบเสมือนด่านเก็บภาษี ซึ่งเอาเปรี ยบชาวสวิสมานานนับร้ อยปี นาท่ านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมือง
แทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิยมที่ได้ รับความนิยมสูง เนื่องจาก
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เป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้ น ้ามันเชือ้ เพลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่ เท่านัน้ และยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ในสวิตเซอร์ แลนด์
ให้ อิสระเดินเล่นในเมือง

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DERBY หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4:

*** ในกรณีท่ หี ้ องพักในเมืองเซอร์ แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาพาท่ านไปเดินเล่ นที่เมืองเซอร์ แมทและ
ย้ ายไปพักที่เมืองข้ างเคียงแทน***
เซอร์ แมท – เวเว่ ย์ – อินเทอร์ ลาเกน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระครึ่งวันช่ วงเช้ า โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ให้ ข้อมูล หรื อ คาแนะนา ค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรั บผิดชอบของตัว
ท่ านเอง
ให้ ทา่ นอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรื อ เลือกซื ้อของฝากตามอัธยาศัย
หรื อจะเลือกขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klien Matterhorn) ที่สงู ถึง
4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ
บริ เวณไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น เข้ าชมถา้ นา้ แข็งที่อยู่สงู ที่สดุ ในสวิส หรื อนัง่ รถไฟฟั นเฟื องสู่สถานี รถไฟกรอนเนอร์
แกรต (Gornergrat railway) ทาท่านเดินทางสูจ่ ดุ ชมวิวที่ทา่ นจะได้ เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น
ที่สวยงาม นาท่านเดินเท้ าสู่บริ เวณทะเลสาบที่อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 2,757 เมตร โดยบริ เวณทะเลสาบนี ้เป็ นเงา
สะท้ อนภาพเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินา้ ในทะเลสาบ จะมาก
หรือน้ อยขึน้ อยู่กับปริ มาณนา้ ฝน และ สภาพอากาศ ช่ วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่ วงกลางปี (พฤษภาคม –
ตุลาคม) ถ้ าช่ วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็ นนา้ แข็ง)

เที่ยง
บ่ าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ ย์ (Vevey) ตังอยู
้ ่ริมชายฝั่ งด้ านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ น
“ไข่ มุกแห่ งริเวียร่ าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แล้ วนาท่าน
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เดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ ลาเกน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรี ยนซ์ (Lake Brienz) อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอ
ลันด์ มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็ นฉากหลัง
ค่า
วันที่ 5:

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ฟองดูร์ชีส)
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ า
อินเทอร์ ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ ลาเกน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินสู่สถานีรถไฟอินเทอร์ ลาเกนออกซ์ (Interlaken Ost) เพื่อที่จะเปลี่ยนสถานี ที่เมือง กรุ น-กริ นเดอวาลด์
(Grund - Grindelwald) ขึ ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ ยอดเขาจุง
เฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ 3,454 เมตร ระหว่างเส้ นทางขึ ้นสูย่ อดเขาท่านจะได้ ผ่านชมธารน ้าแข็งที่มี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้ า
ชมถา้ นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้ สวยงาม อยูใ่ ต้ ธารน ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื ้นเมือง

บ่ าย

พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรป

ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ

มองเห็นได้ กว้ างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัส กับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ ยาว
ถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานกับการถ่ายรู ป เล่นหิมะบนยอดเขาและ
เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ดโดยที่ทาการไปรษณีย์ที่สงู ที่ สดุ ในยุโรป นาคณะ
เดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเส้ นทางเดิม ให้ ทา่ นได้ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมือง
ลาวท์ เทอบรุ นเนิน(Lauterbrunnen) จากนันเดิ
้ นทางกลับสูเ่ มืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken)โดยรถไฟอิสระให้ ท่านได้
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล็กๆ
ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 6:
เช้ า

อินเทอร์ ลาเกน – ลูเซิร์น – ล่ องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ซูริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่มืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถูกห้ อมล้ อมไปด้ วย
ทะเลสาบและขุนเขา นาท่านล่ องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (lakeLucerne Cruise) (การล่ องเรื อขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
โดยเฉพาะในช่ วงฤดูหนาว นา้ ในทะเลสาปอาจกลายเป็ นนา้ แข็ง จนไม่ สามารถล่ องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จานวน 10 สวิ ต ฟรั ง ต่ อ ท่ า น) ทะเลสาบสี่พัน ธรั ฐ ที่มี ข นาดใหญ่ เ ป็ นอันดับ ที่ 4 ของประเทศมี ค วามงดงามของ
ทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้ อมด้ วยยอดเขาริ กิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทาให้ วิว
ทิวทัศน์ดงู ดงามยิ่งขึ ้นทะเลสาบลูเซิร์น ได้ ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์ แลนด์ทศั นียภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็ น
อาคารบ้ านเรื อนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มีดอกไม้
นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง

เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
จากนันพาท่
้
านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึง
การสละชี พอย่างกล้ าหาญของทหารสวิสที่เกิ ดจากการปฏิวตั ิในฝรั่ งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ ามผ่านแม่ นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือน
สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ หลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนันให้
้ ทา่ นได้ อิสระเลือกซื ้อสินค้ าของสวิส เช่น ช็อค
โกแลต, เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้ น

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOLIDAY INN MESSSE หรือเทียบเท่ า

วันที่ 7:

ซูริค – สนามบิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินซูริค เพื่อทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา
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ช๊ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
13.30 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 8:

กรุ งเทพฯ

05.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีท่ ีเมืองนัน้ มีการจัดงาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้ เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง
ไม่อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทังในกรณี
้
ที่ท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อ
แล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
โปรแกรม : SWITZERLAND PARADISE ON EARTH 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
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กาหนดวันเดินทาง :

25 ส.ค.-1 ก.ย. 61
8-15 ก.ย., 28 ก.ย.-5 ต.ค. 61

อัตราค่ าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

71,900.71,900.8,500.71,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
71,900.(กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน ลดท่ านละ
22,000.ไม่ รวมค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ (ผู้ ย่ ื น วี ซ่ า ต้ อ งช าระเงิน ตรงกั บ ศู น ย์ ย่ ืน วี ซ่ า ในวั น ยื่น เป็ นจ านวนเงิ น
โดยประมาณ 3,500 บาท
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
กาหนดวันเดินทาง :
อัตราค่ าบริการ

9-16 ต.ค. 61
ราคา

ผู้ใหญ่พกั คู่ 1 ห้ อง ท่านละ

79,900.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้ อง ท่านละ (กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

79,900.-

พักห้ องเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

8,500.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

79,900.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี ) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ
79,900.(กรุ ณาอ่ านข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน ลดท่ านละ
30,000.ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท
ชัน้ ธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อที่น่ ัง confirm เท่ านัน้ )
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุต่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้ องไม่เกิน
จานวนวัน และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริ ษัท
ได้ **
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ (ผู้ย่ นื วีซ่าต้ องชาระเงินตรงกับศูนย์ ย่ นื วีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ
3,500 บาท)
ค่ าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น (โดยมาตรฐาน 12 สวิตฟรังก์ ต่ อท่ านตลอดทัง้ ทริป)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวิตฟรังก์ ต่ อคน ต่ อวัน : 8 x 3 = 24 สวิตฟรังก์ )
เงื่อนไขการจอง
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่น่ ังจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่ านัน้
2. ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซา่ ได้ ทนั ที
4. หากท่ านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
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ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซา่ ไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู
้
ค่ ณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
6. หากในคณะของท่านมีผ้ ูต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิ กภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหม
ั้
เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึ ้น
2. กรณีทา่ นใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า
เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้ างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
3. สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรื อศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้ องไปยื่น
คาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กบั ทางบริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซา่ และจานวนหน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษัทได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่ สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
3. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนัง่ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยูก่ บั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดิ นทางในคณะเดียวกัน
บริ ษัทต้ องนาไป ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณีย่ นื วีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบิน
แล้ ว)ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทางบริ ษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน แต่ อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอา่ งอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
ใช้ เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทาการ
***ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ ย่ นื วีซ่า TLS Contact***
เอกสารกรุ ณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้ องนาส่ งเข้ าสถานทูต
และระหว่ างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
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ะระหว่ างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไมารถดึงหนังสือเดินทางออกมาด้

**ลูกค้ ากรุ ณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า อายุการ
ใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้ องไม่ชารุ ด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามา
ประกอบการยื่นวีซา่ ด้ วย)
***ในกรณีท่ ถี อื พาสปอร์ ต สัญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่
ต่ างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้ อกาหนดของทาง
สถานทูตต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทาง
ที่ถอื พาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ (พื ้นหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
รวบผม ให้ เห็นหู เห็นคิ ้ว ห้ ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก )
3. หลักฐานการทางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้ า(พค.0403)
- กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี ้แจงการทางาน พร้ อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้ าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริ ษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน, วันลา
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต ใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้ องตรงตามหน้ าพาสปอร์ ตใช้ คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ
สถานทูตที่ยื่น)
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผ้ ูเดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรั พย์ ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ย้ อนหลัง 6 เดือน ที่ออก
จากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลูกค้ าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้
อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรื ออยูใ่ นเดือนที่ยื่นวีซา่
- กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน(ของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่าย)
- **Bank Statement จะต้ องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ ตรงกับพาสปอร์ ต แสดงเลขที่บญ
ั ชีครบทุกตัว และจะต้ องมีแสดงทังหมดในทุ
้
กๆ
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หน้ า
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้ าธนาคารออกมาเป็ นรู ปแบบที่เป็ นตัวครึ่ งกระดาษ A4 ไม่สามารถใช้ ยื่นได้ รบกวนแจ้ ง
ธนาคารให้ ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี ้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่ วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ ามี)
- ใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล (ถ้ ามีการเปลีย่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถงึ 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้ บตุ ร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตมารดามาด้ วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้ นสังกัด (โดยบิดาจะต้ องคัดหนังสือยินยอมระบุให้ บตุ ร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดามาด้ วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทังบิ
้ ดาและมารดาจะต้ องคัดหนังสือระบุยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้ นสังกัด พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้ าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้ องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู้มีอานาจปกครอง
บุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซา่
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริงทุกข้ อ เนื่องจากจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน)
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. สัญชาติปัจจุบนั ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้ าย (คูส่ มรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผ้ สู มัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ให้ ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…

11. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ของผู้ขอวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..……………
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E-MAIL (ต้ องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ ..................................................................
12. อาชีพปั จจุบนั (หากค้ าขาย ให้ ระบุด้วยว่าค้ าขายอะไร เช่น ขายเสื ้อผ้ า ขายอาหาร เป็ นต้ น )
.......................................................................................................
13. ชื่อบริ ษัทหรื อร้ านค้ า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….……

14. วีซา่ เชงเกนที่เคยได้ รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย

เคยได้ ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่..........................ถึงวันที่............................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ ้วมือเพื่อการขอวีซา่ เชงเก้ นก่อนหน้ านี ้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................

**กรณีลกู ค้ าเคยมีวีซ่าเชงเก้ น รบกวนท่ านถ่ ายสาเนาหน้ าวีซ่าเชงเก้ นตัวล่ าสุดแนบมาด้ วย**

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข่ องผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซา่ เอง

มีผ้ อู ื่นออกให้ (ญาติ/บริ ษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................
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สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิง่ ที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มีผ้ จู ดั หาให้

ชาระค่าที่พกั ล่วงหน้ าแล้ ว

ค่าใช้ จ่ายทังหมดระหว่
้
างพานักมีผ้ อู อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้ าแล้ ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุ มัติวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทัง้ สิน้ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านัน้
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