ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

นําท่านบินตรงสู่ประเทสสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได๎รับการขึ้นทะเบียน
เป็นเมืองมรดกโลก ถํายรูปกับน้ําพุจรวดเจ็ทโด้ (Jet

D'Eau) ณ กรุงเจนีวา (Geneva) ตามรอยที่

ประทับของสมเด็จยํา ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เดินเลํนที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแหํง
สกีรี ส อร์ท เพื่ อ ชมทั ศนี ย ภาพที่ ส วยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮ อร์ น (Matterhorn) ชมเมื องเวเว่ ย์
(Vevey) เมืองที่ได๎ชื่อวําเป็น “ไขํมุกแหํงริเวียรําสวิส” ถํายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุ ก วํ า 800 ปี ที่ เ มื อ งมองเทรอซ์ (Montreux) เมื อ งลู เ ซิ ร์ น (Lucerne) เมื อ ง
ทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)***
HILIGHT SWITZERLAND 7D 4N (TG) (JF+3000)

หน๎า 1 จาก 13

กําหนดการเดินทาง

29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2559
6-12, 13-19, 20-26 พ.ย. / 27 พ.ย.-3 ธ.ค. / 9-15 ธ.ค. 2559

วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร๎ อมกั น ณ สนามบิน สุว รรณภูมิ อาคารผู๎โ ดยสารระหวํา งประเทศประตู 3
เคาน์เตอร์ D

สายการบินไทย โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและอํานวยความ

สะดวก

วันที่สองของการเดินทาง
01.05 น.

ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์

ออกเดินทางสูํสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970
***ตั้ ง แต่ วั น ที่ 6 พ.ย. 59 เป็ น ต้ น ไป ออกเดิ น ทางเวลา 00.55 น. และ
ถึงซูริค เวลา 07.15 น.***

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผําน
พิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร นําทํานเดินทางสูํกรุงเบิร์น (Bern)

ซึ่ง

ระยะทาง 120 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ได้ รั บ การยกย่ อ งจากองค์ ก ารยู เ นสโกให้ เ ป็ น เมื อ งมรดกโลกในปี ค.ศ.
1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยูํใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ของโลกในปี ค.ศ.2010 นํ า ทํ า นชมบ่ อ หมี สี น้ํ า ตาล(Bear
Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

นําทํานชมมาร์กาสเซ ยํานเมือง

เกํา ปัจจุบันเต็มไปด๎วยร๎านดอกไม๎และบูติค เป็นยํานที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกํา อายุ 200-300 ปี นําทํานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์น
กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎าน
ภาพวาดและร๎านขายของเกําในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม
อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให๎ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตํละครั้ง นําทํานแวะ
ถํายรูปกับโบสถ์

Munster

สิ่งกํอสร๎างทางศาสนาที่ใหญํที่สุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสิน
ครั้งสุดท๎ายของพระเจ๎า
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองเจนีวา

นําชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค๎าโลก, กาชาด
สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถํายรูปกับ น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุํงสูงขึ้นไปใน
อากาศถึง 390 ฟุต

ระยะทาง 160 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.

(เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถํายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้

สัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองเจนีวา ทํานเดินทางสูํเมืองโลซานน์ (Lausanne)
ซึ่งตั้งอยูํตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได๎วําเป็นเมืองที่มีเสนํห์
โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
HILIGHT SWITZERLAND 7D 4N (TG) (JF+3000)

ระยะทาง 60 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที
หน๎า 2 จาก 13

มาตั้ ง แตํ ศ ตวรรษที่ 4

ในสมั ย ที่ ช าวโรมั น มาตั้ ง หลั ก แหลํ ง อยูํ บ ริ เ วณริ ม ฝั่ ง

ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ

จึงดึงดูดนักทํองเที่ยวจากทั่วโลกให๎มาพักผํอนตาก

อากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเป็น
เมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า จากนั้นนําทํานชม สวนสาธารณะที่มี
รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ
ทรงพระเยาว์ และถํายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสํงไปตั้งในสวนสาธารณะ
ของเมืองโลซานน์
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม AGORA SWISS NIGHT หรือเทียบเท่า
(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนที่เซอร์แมน 1 คืน ในคืนถัดไป)

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํเมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานี
กระเช๎ า ไฟฟ้ า ขนาดใหญํที่ จุ ผู๎ โ ดยสารได๎ ถึ ง 125 คน นํ า ทํ า นขึ้ น กระเช้ า ยั กษ์
ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นําทํานเดินข๎าม" The Peak Walk
by

ระยะทาง 70 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.

Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข๎ามหน๎าผาที่ระดับความสูง

3,000 เมตร ทํานจะได๎ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงาม
แบบกว๎างไกลสุดสายตา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูํเมืองเซอร์
แมท (Zermatt) เมืองแหํงสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได๎รับความนิยมสูง เนื่องจาก
เป็ น เมื อ งที่ ป ลอดมลพิ ษ ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมื อ งไมํ ใช๎ น้ํ า มั น

ระยะทาง 152 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม.

เชื้ อ เพลิ ง แตํ ใ ช๎ แ บตเตอรี่ เ ทํ า นั้ น และยั ง มี ฉ ากหลั ง ของตั ว เมื อ งเป็ น ยอดเขา
แมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได๎ชื่อวําเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม SIMI หรือเทียบเท่า
(เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าสําหรับค้างคืนที่เซอร์แมน 1 คืน)

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเกน

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํ านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สูํเมืองแทซ เพื่อ นําทํานเดินทาง
โดยรถโค๎ ช ปรั บ อากาศสูํ เ มื อ งมองเทรอซ์ (Montreux) เมื อ งตากอากาศที่
ตั้งอยูํริมทะเลสาบเจนีวา ได๎ชื่อวําริเวียรําของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์
บ๎านเรื อน ริ มทะเลสาบ นําท่ านถ่า ยรู ปกับปราสาทชิล ยอง
(Chillon

castle) ปราสาทโบราณอายุกวํา 800

(ด้า นนอก)

ปี สร๎างขึ้นบนเกาะหินริม

ทะเลสาบเจนี ว า ตั้ ง แตํ ยุ ค โรมั น เรื อ งอํ า นาจโดยราชวงศ์ SAVOY
HILIGHT SWITZERLAND 7D 4N (TG) (JF+3000)

ระยะทาง 140 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม.

โดยมี
หน๎า 3 จาก 13

จุดมุํงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสิน ค๎าที่จะสัญจร
ผํ า นไปมาจากเหนื อ สูํ ใ ต๎ ห รื อ จากตะวั น ตกสูํ ต ะวั น ออกของสวิ ตเซอร์ แ ลนด์
เนื่องจากเป็นเส๎นทางเดียวที่ไมํต๎องเดินทางข๎ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหํงนี้
จึงเปรียบเสมือนดํานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร๎อยปี
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั้งอยูํริมชายฝั่งด๎านเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได๎ชื่อวําเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of
the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกํการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แล๎วนํา
ทํานเดินทางตํอสูํเมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยูํระหวําง
ทะเลสาบทูน (Lake

Thun)

และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake

Brienz)

ระยะทาง 7 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที
ระยะทาง 147 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม.

อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารท๎องถิ่น (ชีสสวิสฟองดูร์)
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ทางสูํ เมื อ งกริ น เดอวาลด์ (Grindelwald) เมื อ งตากอากาศที่
สวยงามและยัง เป็นที่ตั้ งสถานี รถไฟขึ้ นสูํ ยอดเขาจุ งเฟรา (Jungfrau) เเละ

ระยะทาง 85 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.

เมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให๎ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลก
ทางธรรมชาติ แหํ งแรกของยุโ รป นํ าคณะนั่ งรถไฟทํ องเที่ ย วธรรมชาติ ขึ้ นพิ ชิ ต
ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร
ระหวํ า งเส๎น ทางขึ้ น สูํย อดเขาทํ า นจะได๎ ผํ า นชมธารน้ํ า แข็ ง ที่ มี ข นาดใหญํ จ นถึ ง
สถานี ร ถไฟจุ ง เฟรายอร์ ค (Jungfraujoch) สถานี ร ถไฟที่ อ ยู่ สู ง ที่ สุ ด ใน
ยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให๎

ระยะทาง 40 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 0.30 ชม.

สวยงาม อยูํใต๎ธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
พาทํานชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx

Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป

ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได๎กว๎างไกลที่ถึงชายแดนสวิส
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
ยาวถึ ง 22 ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไมํ เ คยละลาย อิ ส ระให๎ ทํ า นได๎
สนุกสนานกับการถํายรูป เลํนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ ไ มํ ค วรพลาดกั บ การสํง โปสการ์ ด โดยที่ ทํ า การไปรษณี ย์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ใน
ยุโรป

นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมํซ้ําเส๎นทางเดิม ให๎ทํานได๎ชมวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกตํางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) แล๎ ว เดิ น ทางสูํ เ มื อ งลู เ ซิ ร์ น (Lucerne) เมื อ งทํ อ งเที่ ย ว
ยอดนิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ที่ ถู ก ห๎ อ มล๎ อ มไปด๎ ว ยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาทํานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลัก บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอยํางกล๎ าหาญ
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ของทหารสวิ สที่ เ กิ ด จากการปฏิ วั ติ ใ นฝรั่ ง เศสเมื่ อ ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข๎ามผํานแม่น้ํา
รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็น
สะพานไม๎ ที่ มี ห ลั ง คาที่ เ กํ า แกํ ที่ สุ ด ในยุ โ รป สร๎ า งขึ้ น เมื่ อ ปี ค.ศ.1333 โดยใต๎
หลั ง คาคลุ ม สะพานมี ภ าพวาดประวั ติ ศ าสตร์ ข องชาวสวิ ส ตลอดแนวสะพาน
จากนั้ น ให๎ ทํ า นได๎ อิ ส ระเลื อ กซื้ อ สิ น ค๎ า ของสวิ ส เชํ น ช็ อ คโกแลต, เครื่ อ งหนั ง ,
มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําเข๎าสูํที่พัก โรงแรม IBIS STYLES หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

ลูเซิร์น – สนามบินซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นําทํานเดินทางสูํสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๎อปปิ้ง
สินค๎าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

13.30 น.

ออกเดินทางสูํกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG971
***ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 13.15 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.***

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
05.30 น.

กรุงเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด๎วยความสวัสดิภาพ

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่
เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE

FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ
อนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ํา เงิน) เดินทาง หาก
ทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
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กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง
้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

โปรแกรม : ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง

29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2559
6-12, 13-19, 20-26 พ.ย. / 27 พ.ย.-3 ธ.ค. / 9-15 ธ.ค. 2559

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ

65,900.-

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

65,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900.-

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า (ท่านละ)

65,900.65,900.20,000.3,500.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ และน้ําหนักกะเป๋า ไมํเกิน 30
กก. (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
7. คําคําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท
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คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
**

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรานีไ
้ ม่รวม
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิเชํน คําเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ, คําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา 30 ก.ก.และมากกวํา 2 ชิ้น, คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น
3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
4. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 7 x 2 = 14 ยูโร หรือ ประมาณ
800 บาท)
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น ท่านละ 3,500.8. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 5 x 2 = 10 ยูโร)

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่
กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ
คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่
9. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวก
ในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
้ จริงเห

ข้อมูลเบือ
้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจ ารณาวี ซํา เป็นดุ ลยพิ นิจ ของสถานทูต มิ ใชํบ ริษั ททั วร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถู กต๎ องจะชํ วยให๎ การ
พิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น
2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง
บริ ษั ท ฯ ทราบลํ ว งหน๎ า เพื่ อ วางแผนในการขอวี ซํ า ของทํ า น ซึ่ ง บางสถานทู ต ใช๎ เ วลาในการพิ จ ารณาวี ซํ า ที่
คํอนข๎างนานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎
3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น
4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน
ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทาง
บริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวน
หน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า
5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสู ญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ใน
เลํม

ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย
และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ๎งยกเลิกภายใน 45 วันกํอนเดินทาง

เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท

2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30 วันกํอนเดินทาง

เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท

3. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 20 วันกํอนเดินทาง

เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
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5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้

(30ท่านขึ้นไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัท

และผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ
คําธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํา
มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือคําตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพัก
แบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมํมีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชํารุด
หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สําหรับทํานที่มีหนังสือเดินทางเลํมเกํา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซําด๎วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซําของทําน)
2. รูปถ่าย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้า
โดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช๎รูปสี
พื้นหลังขาวเท่านั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือนและต๎องไมํซ้ํากับรูปวีซําที่มีในเลํม
สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎ , ห๎ามสวมแวํนตาหรือเครื่องประดับ )

ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม.

และกรุณาเขียนชื่อ -

นามสกุลตัวบรรจงไว๎ด๎านหลังรูป และให๎ประกบด๎านหน๎าเข๎าหากัน (กรุณาอยําให๎
รู ป เลอะหมึ ก และอยํ า ให๎ รู ป มี ร อยลวดเย็ บ กระดาษ เพราะสถานฑู ต จะไมํ รั บ
รูปแบบนี้ ทํานอาจจะต๎องถํายใหมํ)
3. สําเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
(ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้
เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สําเนา
จากสมุดบัญชี และ อัพเดทไมํเกิน 15 วันหรืออยูํในเดือนที่ยื่นวีซํา
สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจํา
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออก
ค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน

5.

หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับ รองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง , เงินเดือน,

วันเริ่มทํางานและ

ชํวงเวลาที่อนุมัติให๎ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
- กรณีเจ้าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค๎าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็น
กรรมการหรือหุ๎นสํวน พร๎อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมํเกิน 3 เดือน)
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- กรณี เ ป็ น นั ก เรี ย น หรื อ นั ก ศึ ก ษา ใช๎ ห นั ง สื อ รั บ รองจากทางโรงเรี ย นหรื อ สถาบั น ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยูํ
(สถานทู ต ไม่ รั บ เอกสารที่ เ ป็ น บั ต รนั ก เรี ย น ไม่ ว่ า เป็ น ช่ ว งปิ ด เทอม และต้ อ งมี อ ายุ 1 เดื อ น
นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชือ
่ -สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต

6. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี ขอสําเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสําหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสําหรับ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต๎องคัดจดหมายยินยอมให๎บุตร
เดิ น ทางไปตํ า งประเทศกั บ มารดาโดยมี ก ารรั บ รองคํ า ใช๎ จํ า ยพร๎ อ มแจ๎ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละยิ น ดี ช ดเชย
คําเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร๎อมทั้งแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตมารดามาด๎วย

-

หากเด็ ก เดิ น ทางกั บ มารดาจะต้ อ งมี ใ บรั บ รองจากบิ ด า โดยบิ ด าจะต๎ อ งคั ด จดหมายยิ น ยอมให๎ บุ ต ร
เดิ น ทางไปตํ า งประเทศกั บ มารดาโดยมี ก ารรั บ รองคํ า ใช๎ จํ า ยพร๎ อ มแจ๎ ง ความสั ม พั น ธ์ แ ละยิ น ดี ช ดเชย
คําเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า
พาสปอร์ตบิดามาด๎วย

-

หากเด็ ก ไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางทั้ ง กั บ บิ ด าและมารดา โดยบิ ด าและมารดาจะต๎ อ งคั ด จดหมายยิ น ยอมให๎ บุ ต ร
เดินทางไปตํางประเทศกับใคร โดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ต
บิดาและมารดามาด๎วย พร๎อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแกํบุตร
ด๎วย

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใด
เป็นผู๎ดูแลบุตรแตํเพียงผู๎เดียว

-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา

7. กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหยํา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูํสมรสเสียชีวิต)
8. เบอร์มือถือทีติดต่อได้สะดวกและอีเมล์
9. กรุณากรอกข๎อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให๎ถูกต๎องด๎วย เนื่องจากเป็นข๎อมูลที่ต๎องสํงให๎กับทาง
สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไมํสามารถกรอกแทนทํานได๎ เพราะถ๎าข๎อมูลผิดพลาด ทํานอาจจะถูกปฏิเสธวีซําได๎

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม
ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
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***************************************************

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอานาจปกครอง/ดูแล
ผู้เยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผู้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
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ไม่เคย

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

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

มีผู้อนื่ ออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/องค์กร)
ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

อื่นๆ (โปรดระบุ)

เงินสด

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************

หมายเหตุ การอนุมัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย
่ วข้องใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
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