OUT-1809








เดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่ านเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นเมืองมรดกโลก
ถ่ ายรูปกับปราสาทชิ ลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่ า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
เที่ยวเมืองเซอร์ แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ใหญ่ สุดในยุโรป
เที่ยวชมเมืองเวเว่ ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ ชื่อว่ าเป็ น “ไข่ มกุ แห่ งริเวียร่ าสวิส”
ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่ า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ ายรูปกับ นํ้าพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

***พิชิต 2 เขา, เขาจุ งเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซี ยร์ 3000 (Glacier 3000)***
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กําหนดการเดินทาง
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

16-22 พ.ค., 26 พ.ค.-1 มิ.ย., 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 61
12-18 มิ.ย., 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
11-17, 18-24, 23-29, 24-30 ก.ค. 61
26 ก.ค.-1 ส.ค. 61
7-13, 8-14 ส.ค. 61 (วันแม่)

59,900.59,900.62,900.65,900.65,900.-

วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบิเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรั บและอํานวยความสะดวก
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 385
*** คณะเดินทางวันที่ 7-13 ส.ค.61 ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ EK 371 เวลา 02.25 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น.***
วันทีส่ อง
04.45 น.
08.40 น.
13.20 น.

คํ่า

ดูไบ – ซูริค – ลู เซิร์น
เดินทางถึง สนามบินดูไบ นําท่านเปลี่ ยนเครื่องเพือ่ เดินทางต่ อ
ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยเทีย่ วบิน EK 087
เดินทางถึง สนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ ยนเป็ น 6 ชั่วโมงในวันที่ 28
ตุล าคม 2561) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุล กากร จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู ่ เมืองลู เซิร์น
(Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิ ยมอัน ดับหนึ่ งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาท่านชม สิ งโตหินแกะสลั ก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่อ
เป็ นอนุ สรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิส ที่เกิดจากการปฏิ วตั ิในฝรัง่ เศสเมือ่ ปี ค.ศ.1792
ชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่ นํ้ารอยส์ (Reuss River)
อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ที่มหี ลังคาที่เก ่าแก ่ที่สุ ดในยุโรป สร้างขึ้น
เมือ่ ปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้น
ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซื้อสิ นค้าของสวิส เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิ กายี่ห้อดัง อาทิ Rolex,
Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
(ระยะทาง 66 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ลู เซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอลาเกน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู ่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ ต้งั สถานี รถไฟขึ้น
สู ่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ ปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพื้นที่
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุ โรป นําคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มี
ความสู งกว ่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ 3,454 เมตร ระหว ่างเส้นทางขึ้นสู ย่ อดเขาท่านจะได้ผา่ นชม
ธารนํ้าแข็งที่มขี นาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ ค (Jungfraujoch) สถานี รถไฟที่อยูส่ ู งที่สุดในยุโรป
(Top of Europe) เข้าชม ถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
(ระยะทาง 84 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสู งถึง 3,571 เมตร
สามารถมองเห็ นได้กว้างไกลที่ ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของ ธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุด
ในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนาถึง 700 เมตรโดยไม ่เคยละลาย อิสระให้ทา่ นได้สนุ กสนานกับการ
ถ่ายรู ป เล่นหิ มะบนยอดเขา และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม ่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ด
โดยที่ทาํ การไปรษณี ย์ที่สูงที่สุ ดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ ้ าํ เส้นทางเดิ ม ให้ทา่ นได้ชม
วิวทิวทัศน์ ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen) จากนั้น
นําท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองอินเทอร์ ล าเกน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ต้งั อยูร่ ะหว ่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun)
และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ทา่ นได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแ บบสวิตเซอร์ แ ลนด์
ในเมืองเล็กๆ (ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)
***อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
(เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋ าสํ าหรับค้ างคืนทีเ่ ซอร์ แมน 1 คืน ในคืนถัดไป)
อินเทอลาเกน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์ แมท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู ่ กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้ รับการยกย่ องจากองค์ การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.
1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีม่ ีคุณภาพชีวิตทีด่ ีทสี่ ุ ดของโลกในปี ค.ศ.2010
นําท่านชม บ่ อหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น นําท่านชม มาร์ กาสเซ ย่านเมือง
เก ่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้แ ละบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก ่า
อายุ 200-300 ปี ชม นาฬิ กาไซ้ ท์ คล็ อคเค่ นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆ ชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่
ละครั้ง (ระยะทาง 56 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
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เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเดินทางสู ่ เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมืองที่ต้งั ของสถานี กระเช้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่ที่จุ
ผูโ้ ดยสารได้ถึง 125 คน นําท่าน ขึ้นกระเช้ ายักษ์ ขึ้นสู่ เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นําท่านเดินข้าม
"The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มคี วามยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสู ง 3,000 เมตร
ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุ ดสายตา ***หมายเหตุ:
เขากลาเซียร์ 3000 จะปิ ดทําการระหว่ างเดือนตุล าคม-พฤศจิกายน 2560 คณะจะเปลี่ ยนไปขึ้นกรอนเนอร์
แกรต (Gornergrat) แทน***
จากนั้นนําท่านสู ่ เมืองเซอร์ แมท(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิ ยมที่ได้รับความนิ ย มสู ง เนื่ องจากเป็ น
เมืองที่ปลอดมลพิษ ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม ่ใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่ เท่านั้น และยัง
มีฉากหลังของตัวเมืองเป็ น ยอดเขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว ่าเป็ นยอดเขาที่มรี ู ปทรงสวยที่ สุด
ในสวิส (ระยะทาง 129 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)
***อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
เข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม DERBY หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีทไี่ ม่ ได้ พกั ในเมืองเซอร์ แมท ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์นําพาท่านไปเดินเล่ นทีเ่ มืองเซอร์ แมทและ
ย้ ายไปพักทีเ่ มืองข้ างเคียงแทน***
เซอร์ แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ ย์ – โลซานน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ เวลาท่านอิสระเลื อกเดินทางตามอัธยาศัย โดยกระเช้ าไฟฟ้า เพื่อสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาไคลน์
แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว ่าเป็ นยอดเขาที่มรี ู ปทรงสวยที่ สุดของ
เทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ ที่สวยงาม ณ จุดสู งที่สุดบริ เวณไคลน์ แ มทเทอร์ ฮอร์ น เข้าชม ถํ้านํ้าแข็ง ที่
อยูส่ ู งที่สุดในสวิส ถ่ายรู ปกับรู ปแกะสลักนํ้าแข็งที่ สวยงาม หรื อเดินทางไปที่ สถานีรถไฟเซอร์ แมท เพื่อ
เดินทางโดยรถไฟฟั นเฟื องสู ่ สถานีรถไฟกรอนเนอร์ แกรต (Gornergrat railway) สู จ่ ุดชมวิวที่ทา่ นจะได้
เห็ นทัศนี ยภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮ อร์ น หรื อให้ทา่ นได้มเี วลาอิสระเดินเล่นเลือกซื้ อสิ นค้าที่
ระลึกในเมืองเซอร์ แมท
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองแทซ (Teasch) จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชปรั บอากาศสู ่ เมืองเว
เว่ ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตง้ ั อยูใ่ นรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นชายฝั่ งทางตอน
เหนื อของทะเลสาบเจนี วา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว ่ย์ เป็ น "ไข่ มุกแห่ งริเวียร่ าสวิส"(Pearls of the Swiss
Riviera) ที่แม้แต่ศิลปิ นตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวดู ้ “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยูท่ ี่เมืองนี้ ในบั้น
ปลายชีวติ นําท่านชมเมืองและถ่ายรู ปคูก่ บั รูปปั้นชาลี แชปลิ น (Charlie Chaplin's statue) ตั้งบริ เวณ
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คํ่า

วันทีห่ ก
เช้ า

ด้านหน้า Food Museum โดยที่มซี อ้ มขนาดยัก ษ์ต้งั อยูใ่ นทะเลสาบ ทําให้มกี ารกล่าวติดตลกกัน ว ่าเป็ นรู ปปั้ น
ชาลี แชปลินกําลังหิ ว (ระยะทาง 148 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
นําท่านเดินทางสู ่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ต้งั อยูร่ ิ มทะเลสาบเจนี วา ได้ชื่อว ่าริ เวียร่า
ของสวิส ชมความสวยงามของทิ วทัศน์ บ้านเรื อนริ มทะเลสาบ นําท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทชิล ยอง (ด้ าน
นอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุก ว ่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหิ นริ มทะเลสาบเจนี วา ตัง้ แต่ยุค
โรมันเรื องอํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY นําท่านเดินทางสู ่ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
(ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า

21.40 น.

โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้ อยูต่ อนเหนื อของทะเลสาบเจนี วา เมืองโลซานน์ นับได้ว ่าเป็ น
เมืองที่มเี สน่ห์โดยธรรมชาติ มากที่ สุดเมืองหนึ่ งของสวิตเซอร์ แ ลนด์ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู บ่ ริ เ วณริ มฝั่ งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์ มคี วามสวยงาม
โดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มา
พักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ ยงั เป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญ สําหรั บชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมือ งที่เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จย่า นําท่านชม สวนสาธารณะทีม่ ีรูปปั้นลิ ง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรง
โปรดของในหลวงเมือ่ ทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ เมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ต้งั
องค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรู ปกับ นํ้าพุเจทโด ที่
ฉี ดสายนํ้าพุง่ สู งขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรู ปกับ นาฬิ กาดอกไม้
สัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองเจนี วา
นําคณะเดินทางสู ่ สนามบินเจนีวา เพื่อให้ทา่ นมีเวลาใน การทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการ
เลือกซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลั บสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ EK 084

วันทีเ่ จ็ด
06.10 น.
09.40 น.

ดูไบ – กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินอาบุดาบี เพือ่ รอเปลี่ ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372

เทีย่ ง
บ่าย

16.00 น.
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***คณะเดินทางวันทีด่ ังต่ อไปนี้ ออกเดินทางเทีย่ วบินที่ EK 370 เวลา 11.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.25 น.***
11-17, 23-29 ก.ค., 26 ก.ค.-1 ส.ค., 7-13, 8-14 ส.ค. 61 (วันแม่ )
19.15 น.
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ…..
****************************************
ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และขอสงวนสิ ทธิ์การย้ ายเมืองทีเ่ ข้ าพัก
เช่ น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองทีใ่ กล้ เคียงแทน
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ล่ วงหน้ า
โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

กรุณาอ่ านหมายเหตุให้ ล ะเอี ยดทุกข้ อ
หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม ่รับผิ ดชอบต่อ ค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั
ฯ ไม ่สามารถควบคุมได้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ย วบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม ่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อ กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม ่อนุ ญาตให้เข้า
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ทา่ นจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิ น) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ย ว โดยไม ่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่า บริ การ โดยไม ่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ทา่ นทราบล่วงหน้า 14 วันก ่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษ ัทฯ จะถือว่ าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อ
แล้ ว
ในกรณีทลี่ ู กค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษ ั ทฯ ก่ อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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โปรแกรมไฮไลท์ สวิตเซอร์ แลนด์ 7 วัน 4 คืน
โดยการบินเอมิเรตส์ (EK)
กําหนดวันเดินทาง: 16-22 พ.ค. // 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. // 28 พ.ค. - 3 มิ.ย.61
12-18 มิ.ย. // 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู ่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

ราคา
59,900.59,900.7,500.59,900.59,900.17,000.-

ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่ านข้ อมูล เพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
เด็ก (อายุไม ่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม ่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่ านข้ อมูล เพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั )
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อทีน่ ั่ง Confirm เท่านั้น)
ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **

กําหนดวันเดินทาง: 11-17 // 18-24 // 23-29 // 24-30 ก.ค.61
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู ่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

ราคา
62,900.-

ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่ านข้ อมูล เพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั )
62,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
7,500.เด็ก (อายุไม ่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
62,900.เด็ก (อายุไม ่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่ านข้ อมูล เพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั )
62,900.ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ
19,000.ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อทีน่ ั่ง Confirm เท่านั้น)
ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
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** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **

กําหนดวันเดินทาง: 26 ก.ค. - 1 ส.ค.61
7-13 // 8-14 ส.ค.61 (วันแม่)
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู ่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่ านข้ อมูล เพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั )
พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
เด็ก (อายุไม ่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

ราคา
65,900.65,900.7,500.65,900.65,900.21,000.-

เด็ก (อายุไม ่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (กรุณาอ่ านข้ อมูล เพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั )
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน EK ลดท่านละ
ชั้นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่านละ
80,000.(ราคาสามารถยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อทีน่ ั่ง Confirm เท่านั้น)
ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **

อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อ มคณะ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู ต่ อ่
จะต้องไม ่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่ อนไขของสายการบิน)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ย วตามรายการ
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว ่างการเดินทางวงเงิ นไม ่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงิ นไม ่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่ นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เ พิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
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- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม่ ีอายุตง้ ั แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเ หตุ 1.5 ล้านบาท]

 มัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดิน ทาง (ไม่ รวมค่ าทิป)

อัตราค่ าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเชน่ ค่าเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง, ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว ่า 30 ก.ก.และมากกว ่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่ สูญหายในระหว ่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่ าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่านเอง
 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้ องชําระเงินตรงกับศูนย์ ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น , พนักงานขับรถ (15 สวิสฟรังก์ )
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวิสฟรังก์ ต่ อคน ต่ อวัน : 7x 3 = 21 สวิสฟรังก์ )
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลั งการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัด
จําแล้ วเท่านั้น
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มอี ายุการใช้งานไม ่น้อยกว ่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษทั ขออนุญาติยกเลิ กการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมือ่ ได้รับการยืนยันว ่ากรุ๊ ปออกเดิน ทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
4. หากท่านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลู กค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ ก ่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไ ม ่รั บผิ ดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ย มเอกสาร และมีข้นั ตอนการยื่นวีซา่ ไม ่เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื
่
่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อ มูลเพื่อ ประกอบการตัดสิ นใจก ่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้า ที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม ่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว ่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ
่ หัวหน้าทัวร์ มคี วามจําเป็ นต้องดูแ ลคณะทัวร์ ท้งั หมด
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เงื่อนไขการชํ าระค่ าทัวร์ ส่ว นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สํารองที่นั่งพร้อ มชําระเงิ นมัดจําค่า ตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม ่ว ่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่า มัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้จา่ ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและชว่ งเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ทา่ นไม ่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่
เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉ ุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณุ สมบัติตรงตามที่ สายการบินกําหนด
เชน่ ต้องเป็ นผูท้ ี่มรี า่ งกายแข็งแรง และชว่ ยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบิน มีปัญหา เชน่ สามารถเปิ ด
ประตูฉกุ เฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม ่ใชผ่ ทู ้ ี่มปี ั ญหาทางด้านสุ ขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้
ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่ างประเภทอาจจะไม่ ติดกัน หรือ อยู่คน
ละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้ าเข้ าพัก 3 ท่าน อาจจะได้
เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็ นต้ องแยกห้ องพักเนื่องจาก
โรงแรมนั้นไม่ สามารถจัดหาได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมใน
กรณีทอี่ าจมีการแยกห้ องพัก
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่ เี ครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่ มีอุณหภู มติ ่าํ
3. กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาด

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก ่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก ่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก ่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 20,000 บาท
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4. แจ้งยกเลิกน้อยกว ่า 15 วันก ่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
5. บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิ กการเดินทาง และมีผลทําให้ คณะเดินทาง ไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดไว้ (30 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อ ทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่น ที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ ทา่ นจะต้องเสี ย ค่าใช้จา่ ยที่ไ ม ่สามารถเรี ย กคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมใน
การมัดจําตัว๋ และค่าธรรมเนี ยมวีซา่ ตามที่ส ถานทู ตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํา มาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริ ง เชน่ ค่าวีซา่ และค่าบริ การยื่นวีซา่ / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋
เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ ปออกเดินทางไมค่ รบตามจํานวน
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิ กก่ อนหรือหลั งออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ า มของเจ้าหน้า ที่ ไม ่ว ่าเหตุผลใดๆ ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

ข้ อมูลเบื้องต้ นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ ริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ดีและถู กต้องจะชว่ ยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ ตเดินทาง ชว่ งระหว ่างยื่ นวีซา่ หรื อ ก ่อนเดินทางกับทางบริ ษทั ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม ่สามรถดึงเล่มออกมาระหว ่างการพิ จารณาอนุ มตั ิ วซี า่ ได้
3. สําหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรื อทํางานอยูต่ า่ งประเทศ จะต้องดําเนิ นเรื่ องการขอวีซา่ ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพํานัก
หรื อศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
4. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม ่ตํ่า กว ่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํ่ากว ่า 6 เดือน ผู ้
เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสื อเดิน ทางเล่มใหม ่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก ่า ให้กบั ทางบริ ษทั
ด้วย เนื่ องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งในการยื่น คําร้ องขอวีซา่ และจํานวนหน้าหนังสื อ
เดินทาง ต้องเหลือว ่างสําหรับติดวีซา่ ไมต่ ่าํ กว ่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม ่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดิน ทางนั้นๆ
และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม ่มีรอยฉี ก ขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

**ลูกค้ ากรุณาอย่ ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อยๆ**
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ ยื่นวีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุ ด ยกเว้ น เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุ ด และสํ าเนา 1 ชุ ด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางต้ องนําส่ งเข้ าสถานทูต
และระหว่ างรอผลการอนุมตั ิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาได้
1. หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 2
หน้า อายุการใช้งานเหลือไม ่น้อยกว ่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม ่ชํารุ ด (หนังสื อ
เดินทางเล่มเก ่า กรุ ณานํามาประกอบการยื่น วีซา่ ด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ ต สัญชาติไทย แต่พาํ นักอยูต่ า่ งประเทศ, ทํางานอยูต่ า่ งประเทศ หรื อนักเรี ยน นักศึกษาศึกษา
อยูต่ า่ งประเทศ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริ ษทั ให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซา่ จะมีเงื่ อนไข และ ข้อกําหนด
ของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติ ม และ บางสถานทูตอาจไม ่สามารถยื่น ขอวีซา่ ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้ รวม
ไปถึงผูเ้ ดินทางที่ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ ดว้ ย***
2. รูปถ่ าย รูปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม ่
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็ นหู เห็ นคิ้ว ห้ามสวมแว ่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม ่ใส่คอน
แทคเลนส์ รู ปไม ่เลอะหมึก )
3. หลั กฐานการทํางาน
- เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มชี ื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่วน อายุไม ่
เกิน 3 เดือน หรื อ สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403)
- กิจการไม่ จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เชน่ รู ปถ่ายร้าน สัญญาเชา่ ที่ โฉนดที่ดิน
- เป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง , เงิ นเดือน, วันเริ่ มทํางาน, วันลา
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาํ ว ่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยนที่ออกจากสถาบันที่ก าํ ลังศึก ษาอยู ่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ตใช้คาํ วา่ “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
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4. หลั กฐานการเงิน
- กรณีผ้ เู ดินทางออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป ย้อนหลัง 6
เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น (รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อถอน ก ่อน 1-2 วัน แล้ว
ค่อยขอ Statement เพื่อให้อพั เดทไม ่เกิน 15 วันหรื ออยูใ่ นเดือนที่ยื่นวีซา่ )
- กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ใช้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน (ของผูท้ ี่ออก
ค่าใช้จา่ ย)
- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ ต แสดงเลขที่บญ
ั ชีครบทุกตัว และจะต้องมี
แสดงทั้งหมดในทุกๆ หน้า
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุ งเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็ นรู ปแบบที่เ ป็ นตัวครึ่ งกระดาษ A4 ไม ่สามารถ
ใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็ นรู ปแบบฉบับเต็ ม
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิ น**
5. เอกสารส่ วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สู ติบตั ร (กรณีเด็กอายุต่าํ กว ่า 18 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ต
มารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิ ดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดา
มาด้วย
- หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุ ยินยอมให้บุตรเดิน ทาง
ไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์ เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่ าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว ่าฝ่ า ยใดเป็ นผู ้มี
อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดีย ว
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า ***

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยน และขออัพเดทเพิ่มเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูล ยื่นวีซ่าเชงเก้ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(กรุณากรอกข้ อมูล ให้ ครบถ้ วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………..…………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..…..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………..…….……
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………..………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด………………………………………………………………………….…….…….….
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) …………………………………………………………………………………..….……..
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………....………….
7. สัญชาติปัจจุบนั .........................................สัญชาติโ ดยกําเนิ ด หากต่างจากปั จจุบนั …………………..…………
8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม ่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู ่

หม้าย (คูส่ มรสเสี ยชีวติ )

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผสู ้ มัครขอวีซ า่ เป็ นเด็ก อายุต่าํ กว ่า 18 ปี บริ บูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู ่ ผูป้ กครอง
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณี ย์……………………
11. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านของผูข้ อวีซา่
……………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………...รหัสไปรษณีย์……………………
E-MAIL (ต้องระบุ) ............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ที่ติดต่อได้ ...................................................................
12. อาชีพปั จจุบนั (หากค้าขาย ให้ระบุดว้ ยว ่าค้าขายอะไร เชน่ ขายเสื้ อผ้า ขายอาหาร เป็ นต้น)
........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั ที่ทาํ งาน ที่อยู ่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุ ณากรอก ชื่อ-ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..รหัสไปรษณี ย์……….……………..
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14. วีซา่ เชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม ่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่.......................................ถึงวันที่ ...................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซา่ เชงเก้นก ่อนหน้านี้
ไม ่เคย

เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)...............................................

**กรณีลู กค้ าเคยมีวีซ่าเชงเก้ น รบกวนท่านถ่ ายสํ าเนาหน้ าวีซ่าเชงเก้ นตัวล่ าสุ ดแนบมาด้ วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม ่
ไม ่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการดํารงชีพระหว ่างการเดินทางและพํานักอยู ข่ องผูร้ ้ องขอ
ตัวผูข้ อวีซา่ เอง

มีผอู ้ ื่นออกให้ (ญาติ/บริ ษทั /องค์กร)
กรุ ณาระบุชื่อ ................................................................

สิ่ งที่ชว่ ยในการดํารงชีพ
เงิ นสด

................................................................
สิ่ งที่ชว่ ยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงิ นสด

บัตรเครดิต

ที่พกั ที่มผี จู ้ ดั หาให้

ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดระหว ่างพํานักมีผอู ้ อกให้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็ นดุล พินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่านั้น
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