Mono SWISS 7D4N
บินตรงซูรคิ ชมนำ้ ตกไรน์ ชำฟฮำวเซ่น
ตำมรอยละครดังลิขติ รัก The Crown Princess
นัง่ รถไฟขึนยอดเขำจุงฟรำว Top of Europe
ชมศำลำไทยในโลซำนน์
พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขำ บรรยำกำศชวนฝัน
ซูรคิ -เบิรน์ -เจนีวำ-โลซำนน์-เวเว่ย-์ เซอร์แมท-มองเทรอซ์
อินเทอร์ลำเก้น-จุงฟรำว-ลูเซิรน์

บินตรง...เทีย
่ วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
ซูรค
ิ
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้้าตกไรน์ น้า้ ตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ
่ ม่น้าไรน์
ซึ่งเป็นแม่น้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้้าในเทือกเขา
แอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้้าตกที่สวยงาม
มาก
เบิรน
์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว
เจนีวา
เมืองแสนสวยอีกเมืองหนึ่งที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้้าพุ
กลางใจเมืองซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง
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โลซานน์

เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และ
เป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จก
ั ดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า
แล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส้าเร็จการศึกษาด้วย
มองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง
และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
เซอร์แมท หมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม
ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย
อินเทอร์ลาเก้น
เมืองสวยในหุบเขาที่ตงั้ ริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และ
เบรียนซ์
ลูเซิรน
์
เมืองสวยที่ตั้งอยู่รม
ิ ฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็น
เมืองตากอากาศที่มช
ี อ
ื่ เสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ก้าหนดการเดินทาง
26 ก.ค.-1 ส.ค. / 8-14 ต.ค. / 22-28
ต.ค.2561
วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00น.
นัดคณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูหมายเลข 2
เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D7-12 เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ

วันทีส
่ อง

ซูรค
ิ -น้า้ ตกไรน์-เบิรน
์ -เจนีวา

01.05 น.

ออกเดินทางสูน
่ ครซูรค
ิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน

ไทย เทีย
่ วบินที่ TG970
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูรค
ิ เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้า
ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ น้าท่าน
เดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ทีต
่ งั้ ของน้า้ ตกไรน์ ให้ท่านแวะชมความสวยงาม
ของน้้าตกไรน์ น้้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้าไรน์ ซึ่ง
เป็นแม่น้านานาชาติทใ
ี่ หญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้้าในเทือกเขาแอลป์
มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้้าตกที่สวยงามมาก
ตัวน้้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000
ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลาอัน
สมควรน้าท่านสู่เมืองซูริค ให้ท่าน ชมเมืองซูรค
ิ Zurich เมืองที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้าลิมมัตเป็นแม่นา้ ที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูรค
ิ ไม่ใช่
เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทาง
ธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย น้าท่านผ่านชมย่าน
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เมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่น
เห็นจะเป็นมหาวิหารคูบ
่ ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste

กลางวัน
บ่าย

ค่า้

Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าลิมมัต
ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน
์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว
่ โมง) นคร
หลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้้าค่าที่ถ่ายทอดและ
อนุรักษ์มาสูป
่ ัจจุบัน น้าท่าน ชมกรุงเบิรน
์ ทีส
่ ร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป
มีหลักฐานทางประวัตศ
ิ าสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่ง
ของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคาร
เก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า
800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบ้าให้ดูทุกๆ ชัว
่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา
ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี
สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสูน
่ ครเจนี
วา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว
่ โมง) พันธรัฐที่เล็กที่สด
ุ ของสวิส
ตั้งอยู่รม
ิ ทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์ เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่
แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนา
และเป็นทีต
่ ั้งของธนาคารจ้านวนมาก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ าม
เช้า

เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย-์ ทาซ-เซอร์แมท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นน้าท่านเดิน ชมกรุงเจนีวา ชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น
ที่ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบ
เจนีวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจได้เห็นน้้าพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึ้นเหนือ
ทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร รวมทั้งนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวา
และยังบ่งบอกถึงความส้าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอ
่ เมือง
เจนีวาและสภากาชาติแห่งนครเจนีวาอีกด้วย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่
เมือง
โลซานน์ เมืองส้าคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใน
วัยเยาว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัว
่ โมง) น้าท่านชมวิวของตัวเมืองเก่า
ของโลซานน์บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้าง
ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ก่อนน้าท่านถ่ายรูปกับ
ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่
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กลางวัน
บ่าย

ค่า้
ตามอัธยาศัย

วันทีส
่ ี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ในสวนสาธารณะที่มรี ป
ู ปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่
ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้ง
อยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเว
เว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส ที่แม้แต่ศล
ิ ปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี
แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนีใ
้ นบั้นปลายชีวิต ชมและ
ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน จากนัน
้ น้าท่าน
เดินทางต่อสู่เมืองทาซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ
น่ารักทีร่ ายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีก
จุดหนึ่ง น้าท่านนั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึง
เมืองเซอร์แมท
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารที่โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อน

เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่นา่ รักๆ และมี
บรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่
วุ่นวาย โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า
ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่แปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้ง
สินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย จากเมืองด้านล่างนี้หากสภาพอากาศดี
และสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ความสูง 3,833
เมตรเหนือระดับน้า้ ทะเล ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่น
เป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเล และมีรป
ู ทรงที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น
แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จด
ุ สูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขา
ที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้
เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผูผ
้ ลิตภาพยนตร์รายใหญ่
พาราเม้าท์พิคเจอร์ส ซึ่งความงดงามนี้เอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับ
ทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซึ่งสะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะ
ปกคลุมตลอด (หากท่านมีเวลาหรือในวันทีอ
่ ากาศเอื้ออ้านวยสามารถเลือก
ซื้อทัวร์เพื่อขึ้นชมแมทเทอร์ฮอร์นได้ สอบถามจากหัวหน้าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
น้าท่านนัง่ รถไฟชัทเทิล
้ เทรนกลับสูเ่ มืองทาซ จากนั้นรถโค้ชน้าท่าน
เดินทางต่อสู่เมืองมองเทรอซ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์
และเป็นทีต
่ ั้งของปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบ และมีหลักฐานใน
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การก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
แบบ น้าท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศ
ที่สุดแสนสบาย น้าท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่
นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น

ค่า้

Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire
ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจา้ นวนชั้นทั้งหมด
29 ชั้น ใช้เป็นที่พก
ั อาศัยอีกด้วย จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองอินเทอร์
ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และ
เบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่้า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ า้

อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิรน
์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นน้าท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาล
กรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึน
้ รถไฟฟ้า (Cog
Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่ง
ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและ
แนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงาม
และยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึ่งมี
ความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้้าทะเล และได้รับการขนานนามว่า
TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทาง
รถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของ
การก่อสร้าง น้าท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานี
ตรวจวัดสภาพภูมอ
ิ ากาศ Sphinx จากนั้นน้าชม ถ้า้ น้า้ แข็ง ที่ได้รบ
ั การขุด
เจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ
้

กลางวัน
บ่าย

ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
น้าท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้นทางรถไฟอีก
ด้านหนึ่ง (แวะเปลีย
่ นรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสู่
เมืองลูเซิรน
์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว
่ โมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความ
สวยงามเหมือนเดิม น้าท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้
ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคา
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หน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่า
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้้า
Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่า
ของเมืองไว้ หอคอยนีม
้ ีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่
กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี
ค.ศ. 1993 แล้วก็มก
ี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาด
ดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนีถ
้ อ
ื เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
ในยุโรป
รับประทานอาหารค่้า ณ.ภัตตาคารจีน
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ค่า้

วันทีห
่ ก
เช้า

ลูเซิรน
์ -ซูรค
ิ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พก
ั พร้อมน้าท่านออกเดินทางสู่
สนามบินซูรค
ิ

13.30 น.

ออกเดินทางจากนครซูรค
ิ โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG971

วันทีเ่ จ็ด

กรุงเทพฯ

05.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นส้าคัญ

อัตราค่าเดินทาง

26 ก.ค.-1 ส.ค. / 8-14 ต.ค. / 22-28 ต.ค.
2561
26 ก.ค.-1 ส.ค.61

8-14 ต.ค. / 22-28
ต.ค.61

ผู้ใหญ่ ท่านละ

68,900

67,900

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1
ท่าน
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2

65,900

64,900

62,900

61,900

โมโน สวิส 7 วัน 4 คืน
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ท่าน เสริมเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ส้าหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้ว
ท่านละ

7,900
37,900

6,900
36,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซา่ และบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,500
บาท // ค่าทิปคนขับ และ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จา่ ยวีซา่ และทิปช้าระพร้อมค่าทัวร์
ก่อนออกเดินทาง) **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนา้ มัน ในกรณีที่สายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียง
เสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจา้ นวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผูใ
้ หญ่จา้ นวนไม่ตา่้ กว่า 25 ท่าน และ
จะต้องช้าระมัดจ้า หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 การด้าเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซา่ โดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน
้ จึง
ขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารส้าหรับการยืน
่ ขอวีซา่ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
ทัง้ นีเ้ พื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการด้าเนินการขอวีซา่ และทุกท่านจะต้อง
ไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส
่ ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิว
้ มือ
 กรณีทา่ นทีต
่ อ
้ งการอยูต
่ อ
่ ช้าระค่าธรรมเนียมในการท้าตัว
๋ อยูต
่ อ
่ ทีส
่ นามบินเดิมได้ไม่
เกิน 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่
ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ในวันนัน
้ ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได้ และการยืน
่ วีซา่ จะต้องแยก
ยืน
่ วีซา่ เดีย
่ ว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดินทางจะต้องซือ
้ เพิม
่ เติมเพือ
่ ให้ครอบคลุมกับวันที่
เดินทาง ซึง่ ค่าใช้จา่ ยเหล่านีไ
้ ม่รวมในราคาทัวร์
 กรณีทา่ นทีม
่ ต
ี ว
ั๋ โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมูค
่ ณะ ตรวจสอบตารางการ
เดินทางของท่านว่ามีการพ้านักอยูใ
่ นประเทศอืน
่ มากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ้านักนานกว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่าน
จะต้องด้าเนินการยืน
่ วีซา่ ทีป
่ ระเทศนัน
้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องด้าเนินการด้วยตนเอง
โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยืน
่ วีซา่ ประเทศนัน
้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์
เช่นเดียวกัน
อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรค
ิ -กรุงเทพฯ ชั้น
ประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
Mono Swiss 7D /TG, Jul, Oct2018
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ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุม
้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000
บาท เด็กอายุต่้ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000
บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 3 มี.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการ
ผกผันค่าน้้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการช้าระเพิ่มตามกฏและเงือ
่ นไขของสายการ
บิน





อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช้าระเพิ่มท่านละ 3,500
บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ






ประมาณ 1,500 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่ง
เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด หรือค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายหรือ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าท้าใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง
ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์

การช้าระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจ้านวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสาร
หนึ่งท่าน ส้าหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย
21 วันท้าการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั้งหมด
การยกเลิก
o หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้าค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจ้าตามที่ทาง
สายการบินเรียกเก็บ)
o หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจ้าทั้งหมด
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o หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าทัวร์ทั้งหมด
o หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามัด
จ้า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
o หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า
o หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
 กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุท้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทัวร์
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน้าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จ้านวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พา้ นักอยู่ในประเทศไทย
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกก้าหนดให้ตา่้ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก้าหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้้าหนักส่วนที่เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ้าตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก้าหนดตลอดทั้งปี หรือก้าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดท้าการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่้
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอยืน
่ วีซ่าเชงเก้น สวิตเซอร์แลนด์
ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย
้ น
ื่ ค้าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิว
้ มือ ณ วันนัดหมายยืน
่ ค้าร้องทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยน
ื่
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- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท้าการถ่ายใหม่ทศ
ี่ น
ู ย์ยน
ื่ โดยผูย
้ น
ื่ ค้าร้องต้องช้าระ
เงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายส้าเนาเอกสารใดๆ ผูย
้ น
ื่ ค้าร้องช้าระเงินด้วยตนเอง
- ผูย
้ น
ื่ ค้าร้อง กรุณาส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบน
ั ทีส
่ ด
ุ พร้อมกรอกข้อมูล
เบือ
้ งต้นส้าหรับเพือ
่ ใช้ในการท้านัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อม
เบอร์โทร.ทีส
่ ามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ
้ ทน ยกเว้น ผูย
้ น
ื่ ค้าร้องสูงอายุ
มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับทีเ่ ป็นภาษาไทย อาทิ ส้าเนาหนังสือรับรองบริษท
ั /กิจการร้านค้า,
ส้าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), ส้าเนาสูตบ
ิ ต
ั ร (กรณีผท
ู้ อ
ี่ ายุตา่้ กว่า 20 ปี), ส้าเนา
ทะเบียนสมรส, ส้าเนาทะเบียนหย่า, ส้าเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ , ส้าเนาใบเปลีย
่ นนามสกุล
จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้ นีท
้ างบริษท
ั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส้าเนาหนังสือ
สัญญาซือ
้ ขาย/สัญญากู/้ สัญญาอาชีพพิเศษทีม
่ เี นือ
้ หาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์
การแปลภาษาอังกฤษ เพือ
่ หลีกเลีย
่ งความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จา่ ยผูย
้ น
ื่ ค้า
ร้องจะต้องช้าระด้วยตนเอง

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตา่้ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่้ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จ้านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ (ขนาด
รูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง
บนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตา่้ กว่า 20 ปี

- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว
สถานทูตขอส้าเนาสูตบ
ิ ัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ า้ งาน,
ถือ
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o
o
o
o

ส้าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม
่ ีการเปลีย
่ นชื่อ
ส้าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มก
ี ารเปลี่ยนนามสกุล
ส้าเนาใบหย่า กรณีทา่ นที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการท้างาน
หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท้างานของบริษัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน
และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการท้างาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่ )
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท้างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวราชการ 1
ชุด (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สา้ เนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่้า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น

 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน / ไม่มรี ายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการท้างานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวีซ่านี้)

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จาก
โรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันยื่นวีซ่า)

o หลักฐานการเงิน
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว
่ นตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน
และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต่้ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า
พร้อมส้าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มช
ี ื่อเจ้าของบัญชี
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- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงส้าเนาสมุด
บัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement บัญชีอื่นร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝาก
ประจ้า เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1
ฉบับ และท้าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บค
ุ คลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มก
ี ารเงินมากกว่าต้องขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท้าจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมระบุชื่อ
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ า้ เนา
o กรณีเด็กอายุตา่้ กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา
โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ
หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง
้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
-

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน

กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ้านง
แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก้าหนดวัน
ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย
่ ว
และแสดงตัวที่สถานทูตตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม
่ ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐาน
ในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษท
ั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนน้าเอกสารส่งยืน
่ ค้าร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนีแ
้ ละกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพือ
่ ป้องกันความ
ผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพือ
่ ให้เกิดความสะดวกต่อการท้า
เอกสารออนไลน์ตอ
่ ไป)
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
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หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
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........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท้านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท้างานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์
ต้าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
..........
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โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน

(ถ้ามี)

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

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

เคย

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
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ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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

Mono Swiss 7D /TG, Jul, Oct2018

19

