Mono SWISS 7D4N
บินตรงซูริค
นัง่ รถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ชมศาลาไทยในโลซานน์
เที่ยวเซอร์แมทเมืองในห ุบเขา บรรยากาศชวนฝัน
ซ ูริค-เบิรน์ -เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย-์ เซอร์แมท-มองเทรอซ์
อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ล ูเซิรน์

บินตรง...เทีย่ วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
ซูริค
เบิ รน์
เจนี วา

เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว
เมืองแสนสวยอีกเมืองหนึง่ ทีม่ ที ศั นียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้ าพุกลางใจเมืองซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง
โลซานน์
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยโบสถ์ทมีี ่ สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในสวิส และเป็ นเมืองทีชาวไทยรู
่
จ้ กั ดีในสวิส
นอกจากเป็ นเมืองทีประทั
่ บของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็ นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสาเร็จ
การศึกษาด้วย
มองเทรอซ์
เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 13
เซอร์แมท
หมู่บา้ นเซอร์แมททีน่ ่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมืองปลอดพาหนะที ่
วุ่นวาย
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์
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ลูเซิ รน์

เมืองสวยทีตั่ ง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสาบแห่งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็ นเมืองตากอากาศทีมี่ ชอื ่ เสียงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กาหนดการเดิ นทาง

20-26 ม.ค. / 15-21 ก.พ.61 / 28 ก.พ.- 6 มี.ค.61

วันแรก
21.30น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิ นไทย
เคาน์เตอร์ D7-12 เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.35 น.
06.55 น.

ซูริค-เบิ รน์ -เจนี วา
ออกเดิ นทางสู่นครซูริค ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG970
เดิ นทางถึงสนามบิ นซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิส
และมีแม่น้าลิมมัตเป็ นแม่น้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี ่อื เสียงระดับโลกและ
เป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์
ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคู่บา้ นคู่เมืองโบสถ์กรอสมุน
เตอร์ Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้าลิมมัต ปั จจุบนั
กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ ตามตานานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้างหอคอยสูง
ของมหาวิหารแห่งนี้ขน้ึ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝั งศพของ Saint Felix และ Saint
Regula สองนักบุญผูย้ งิ่ ใหญ่ซง่ึ ถูกค้นพบ ณ ทีน่ ้ี ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้านบนสุดของ
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์นนั ้ เป็ นทีต่ งั ้ ของหน้าปั ดนาฬิกาทีต่ ดิ อันดับหน้าปั ดนาฬิกาทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกอีกด้วย โดย
หน้าปั ดนาฬิกาของโบสถ์มเี ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถ์กรอมุนสเตอร์ ทีม่ หี น้าต่างกระจก
สีอนั สดใสสวยงาม ฝีมอื ออกแบบของศิลปิ นชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมือง
มรดกโลกอันล้าค่าทีถ่ ่ายทอดและอนุรกั ษ์มาสูป่ ั จจุบนั นาท่าน ชมกรุงเบิ รน์ ทีส่ ร้างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป
มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้สว่ นหนึ่งของเมืองเป็ นมรดกโลก ชมย่าน
เมืองเก่าซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเทีย่ ว
ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ ะมีตุ๊กตา
ออกมา เริงระบาให้ดทู ุกๆ ชัวโมงที
่
น่ าฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบ
เร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูน่ ครเจนี วา (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
พันธรัฐทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสวิส ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์
เมืองทีว่ ่ากันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสทีแ่ ทบจะไม่มอี ะไรเป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนาและ
เป็ นทีต่ งั ้ ของธนาคารจานวนมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Ramada Encore Geneve หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

เจนี วา-โลซานน์-เวเว่ย-์ ทาซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดิน ชมกรุงเจนี วา ชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบ
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กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

เจนีวา ในวันทีอ่ ากาศสดใสท่านอาจได้เห็นน้าพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึน้ เหนือทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร
รวมทัง้ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวาและยังบ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่
มีต่อเมืองเจนีวาและสภากาชาติแห่งนครเจนีวาอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมือง
โลซานน์ เมืองสาคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็ นเมืองทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปรมินทรม
หาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัวโมง)
่
นาท่านชมวิวของตัวเมือง
เก่าของโลซานน์บนเนินเขาทีต่ งั ้ ของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ทส่ี ร้างในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิส ก่อนนาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ ฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
ตัง้ อยู่ในสวนสาธารณะทีม่ รี ปู ปั น้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของในหลวงเมื่อทรง
พระเยาว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทีต่ งั ้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็ นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส ทีแ่ ม้แต่ศลิ ปิ นตลกชือ่ ดังแห่งฮอล
ลีวดู้ ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ทเ่ี มืองนี้ในบัน้ ปลายชีวติ ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรียข์ องชาลี
แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ตนิ จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองทาซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ น่ารักทีร่ ายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็ นทัศนียภาพทีส่ วยมากๆ อีกจุดหนึ่ง
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Hotel Elite Taesch หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารทีโ่ รงแรมทีพ่ กั จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ทาช-เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านนังรถไฟสู
่
่ เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท มีเวลาให้ท่านเดินเล่นลัด
เลาะเทีย่ วชมหมู่บา้ นเซอร์แมททีน่ ่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมือง
ปลอดพาหนะทีว่ ุ่นวาย โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊สและน้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีม่ ไี ว้บริการ
นักท่องเทีย่ ว สร้างบรรยากาศทีแ่ ปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย หากท่านมีเวลา
หรือในวันทีอ่ ากาศเอือ้ อานวย จากเมืองด้านล่างนี้หากสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น ทีค่ วามสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ซึง่ ความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่น
เป็ นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้าทะเล และมีรปู ทรงทีเ่ ป็ นเอกลักษ์
เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลีย่ มคล้ายปิ รามิดทีจ่ ุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็ นยอดเขาที่
งดงามทีส่ ดุ ในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็ นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับ
เบอร์โรน และผูผ้ ลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พคิ เจอร์ส ซึง่ ความงดงามนี้เอง สวยงามราวภาพวาดบวก
กับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอ้ น ซึง่ สะท้อนความงามบนยอดเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านนัง่ รถไฟชัทเทิ้ ลเทรนกลับสู่เมืองทาซ จากนัน้ รถโค้ชนาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองมองเทรอซ์ เมือง
สวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทชิลยอง ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบ และมี
หลักฐานในการก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรกั ษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นาท่านชมเมือง
ตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาทีม่ ชี ่อื เสียงเย้ายวนให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัว
เมืองกับบรรยากาศทีส่ ดุ แสนสบาย นาท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั น้ ของ
เฟรดดี้ เมอร์ครู ่ี นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึง่ ถัดไปเป็ น Casino Barrière de
Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงทีส่ ดุ ของมองเทรอซ์สร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ. 1962 มี
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คา่

วันทีห่ ้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

จานวนชัน้ ทัง้ หมด 29 ชัน้ ใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองอิ นเทอร์ลาเก้น เมือง
สวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม City Oberland หรือระดับเทียบเท่า
อิ นเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิ รน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund)
ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึน้ รถไฟฟ้ า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขา
จุงฟราว ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม
ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอด
เขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้าทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF
EUROPE ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
2012 ให้ท่านเดินชมประวัตขิ องการก่อสร้าง นาท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นบนสถานี
ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนัน้ นาชม ถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม
ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ้ ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นาท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่ น โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลีย่ นรถไฟที่
สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่ นรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนัน้ นาท่าน
เดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลายท่าน
อาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรียส์ งิ โต และ
ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วย
ภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดย
มีหอคอยน้า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอย
นี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อมติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟ
ไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Grand Europe หรือระดับเทียบเท่า

13.15 น.

ลูเซิ รน์ -ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นซูริค
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG971

วันทีเ่ จ็ด
05.10 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...

วันทีห่ ก
เช้า
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง
โมโน สวิ ส 7 วัน 4 คืน

20-26 ม.ค. / 15-21 ก.พ.61 / 28 ก.พ.- 6 มี.ค.61
(TG)

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

ราคารวมตั ๋วโดยสาร

ราคาไม่รวมตั ๋วโดยสาร

58,900
56,900
54,900

32,900
32,900
30,900

6,900

6,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่สนามบิ นเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันที่
เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการ
เดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่มเติ มเพื่อให้ครอบคลุม
กับวันที่เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จา่ ยเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการพานักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
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ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่
อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกัน)
ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23
พ.ย.2560

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทางท่านละ 3,500 บาท
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ่ ะต้องชาระเพิม่ พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง ท่านละ 1,500 บาท
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัด
จาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ค่ามัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
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 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น สวิ ตเซอร์แลนด์
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จา่ ยผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือ น
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน และระบุวนั ลางานหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการ
ทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพันนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

o หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
-
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-

กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
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.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
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ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

..............................

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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