SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน
เดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 63

ซูรคิ | เบิรน์ | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา | ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ | ยอดเขาริกิ

ราคาแนะนาเพียง

63,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูรคิ – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน์
วันที่ 3. โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
วันที่ 4.เซอร์แมท – เวเว่ย ์ – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 5. อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 6. อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิรน์ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ - ซูรคิ
วันที่ 7.ซูริค – สนามบิน
วันที่ 8. กรุงเทพ
วันที่ 9.มิลาน– สนามบิน
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วันที่
กรุ งเทพฯ
1
21.00
น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อน
ความสะดวก

วันที่
กรุ งเทพฯ – ซูริค – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน์
2
01.05
น.
07.50
น.

ออกเดินทางสูส่ วิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970

เดินทางถึงสนามบินซูรคิ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลีย่ นเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) หลังผ่านพิธีการตร
และศุลกากร นาท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูรคิ (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abb
ปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุม่ หญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านเดินทางสูก่
ซึง่ ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้ บิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีค
ที่สดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่อหมีสีนา้ ตาล(Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นาท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมื องเก่า
ด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร
มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม อ
“โชว์” ให้ดทู กุ ๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศสวิต
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดท้ายของพระเจ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนี วา (Geneva) นาชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตงั้ องค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์ก
บ่าย
กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรู ปกับ นา้ พุเจทโด ที่ฉีดสายนา้ พุ่งสูงขึน้ ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่าย
ดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเจนีวา ท่านเดินทางสูเ่ มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้ อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซาน
เมืองที่มีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติมากที่สดุ เมืองหนึง่ ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาต
บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ ย
มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้ งั เป็ นเมืองที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า นาท่า นชม
ที่ มี รูป ปั้ น ลิง 3 ตัว ปิ ด หู ปิ ด ปาก ปิ ด ตา อัน เป็ น สถานที่ ท รงโปรดของในหลวงเมื่ อ ทรงพระเยาว์ และถ่ ายรู ป กับ ศาลาไทย ที่ รฐั บาลไ
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พกั
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเท่า
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วันที่
โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท
3
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสูเ่ มืองโกล เดอ ปิ ยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตงั้ ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผโู้ ดยสารได้ถึง 125 คน นาท่านขึน้ กระเช้ายักษ
เซียร์ 3000 (Glacier 3000) นาท่านเดินข้าม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความ
ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา (ในกรณีที่มีเหตุทาให้ไม่สามารถขึน้ เขากลาเซีย
บริษัทขอนาท่านขึน้ กระเช้าไคลน์แมทเทอฮอร์น เป็ นการทดแทน)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
บ่าย นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของ
สวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แต่ยคุ โรมันเรืองอานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและข
สัญจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ ต้หรือจากตะวันตกสูต่ ะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขา
แห่งนีจ้ ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษี ซงึ่ เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางส
(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รบั ความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช
แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ใน
ให้อิสระเดินเล่นในเมือง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
ที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีที่หอ้ งพักในเมืองเซอร์แมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาพาท่านไปเดินเล่นที่เมืองเซอร์แมทและย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน*

วันที่
เซอร์แมท – เวเว่ย ์ – อินเทอร์ลาเคน
4
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระครึง่ วันช่วงเช้า โดยมีหวั หน้าทัวร์ให้ขอ้ มูล หรือ คาแนะนา ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ให้ท่านอิสระเดินเที่ย
เลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึน้ กระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn
เมตร และได้ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮ
นา้ แข็งที่อยูส่ งู ที่สดุ ในสวิส หรือนั่งรถไฟฟั นเฟื องสูส่ ถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ทาท่านเดินทางสูจ่ ดุ ชมวิวที่ทา่ นจะได้เห
สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ สวยงาม นาท่านเดินเท้าสูบ่ ริเวณทะเลสาบที่อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเ
สะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินา้ ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ปริมาณนา้
อากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยูใ่ นช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็ นนา้ แข็ง) (กรณีท่านที่เดินท
กันยายน – พฤศจิกายน ท่านสามารถเลือกอิสระช็อปปิ ้ง ณ เมืองเซอร์แมท หรือ ขึน้ รถไฟฟั นเฟื องสูส่ ถานีกรอนเนอร์แกรต ได้ บริษัทได้นา
ไคลน์แมทเทอฮอร์นทดแทนกระเช้ากลาเซีย 3000 ที่ปิดซ่อมบารุง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
บ่าย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) ตัง้ อยู่ริมชายฝั่ งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ น “ไข่มกุ แห่งริเวียร่าส

3

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH

สวิตเซอร์แลนด์

8 D 5N BY TG

[GQ3ZRH-TG009]

the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทากิ จกรรมแทบทุกฤดูกาล แล้วนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึง่ เมือง
เนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ฟองดูรช์ ีส)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

ค่า
ที่พัก

วันที่
อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอร์ลาเคน
5
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินสูส่ ถานีรถไฟอินเทอร์ลาเกนออกซ์ (Interlaken Ost) เพื่อที่จะเปลีย่ นสถานีที่เมือง กรุน-กรินเดอวาลด์ (Grund - Grindelwald) ข
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้ พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้ สูย่ อดเขาท่า
ธารนา้ แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูส่ งู ที่สดุ ในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถา้ นา้ แข
ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนา้ แข็งลึกถึง 30 เมตร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
บ่าย พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถ
สัมผัสกับภาพของธารนา้ แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อ
สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปร
ในยุโรป นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซา้ เส้นทางเดิม ให้ทา่ นได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลา
(Lauterbrunnen) จากนัน้ เดินทางกลับสูเ่ มืองอินเทอลาเคน (Interlaken)โดยรถไฟอิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิต
เมืองเล็กๆ
ค่า
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
ที่พกั
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่
อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิรน์ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ - ซูริค
6
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกู ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา น
ทะเลสาบลูเซิรน์ (lake Lucerne Cruise) (การล่องเรือขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว นา้ ในทะเลสาบอาจกลายเป็
สามารถล่องเรือได้ ทางบริษั ทขอคื นเงิน จานวน 10 สวิตฟรังต่อท่าน) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มีขนาดใหญ่ เป็ นอันดับที่ 4ของประเทศมีคว
ทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทาให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่ง
เซิรน์ ได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ทศั นียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลู เซิรน์ เป็ นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตาม
ระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง จากนัน้ นั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้วา่ เป็ นรถไฟ
ที่สดุ ในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,797 เม
(Rigi Kulm) นีม้ ีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของย
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รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
บ่าย จากนัน้ พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่า
ทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุ ดในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่อ
นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูเ่ มืองซูริค (Zurich)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเท่า

ที่พกั

วันที่
ซูริค – สนามบิน
7
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินซูรคิ เพื่อทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

13.30
น.

วันที่
กรุ งเทพ
8
05.30 น ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนา SWITZERLAND PARADISE ON EARTH

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

8-15 เม.ย. 63
75,900
75,900
75,900
43,895
5-12 พ.ค. 63
63,900
63,900
63,900
41,465
27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63
63,900
63,900
63,900
41,465
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

6,900
6,900
6,900

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

6

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซา่ ภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั นการเดิน ทางสาหรับ ครอบคลุ ม เรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่า เครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (20 สวิตฟรังก์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
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ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่ มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ท้ ่ านจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอา่ งอาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ น ับจากว ันยืน
้ อยู่
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ หรือมากกว่านน
ั้ ขึน
ก ับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูต
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)

่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ในระหว่างยืน
่ วีซา
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
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ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนังสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที
่ จะมีเงือ
เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้ วมไปถึงผู เ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
ี าวเท่านน
้ ทีใ่ นรูปถ่าย 70-80% ของพืน
้ ที่ พืน
้ หล ังสข
***ความยาวใบหน้าต้องมีเนือ
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์
เกิน 6 เดือน รวบผมให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ห้ามใสค
รูปไม่เลอะหมึกและไม่มรี อ
่ งรอยชารุด ***

3. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่ ที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

ื รับรองการทางานจากบริษัทฯระบุตาแหน่ง,เงินเดือน,วันเริม
เป็นพน ักงาน หนั งสอ
่ ทางาน,วันทีล
่ าพัก
ร ้อน
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ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก

-

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
4. หล ักฐานการเงิน
้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของ
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ

-

ธนาคารทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร
ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชโี ดย
การฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วี
ซา่ )
้ า
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชอ

-

เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวัน
ื ชแ
ี้ จง
ยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย พร ้อมหนั งสอ
ออกค่าใชจ่้ ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
้ า
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง แต่บริษท
ั ออกค่าใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง

-

ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
บัญชอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร
ื รับรองทางการเงิน (Bank
อัพเดทไม่เกิน 15 วันนั บจากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย) หรือ หนั งสอ
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค ้า (พ.ค.
certificate) และต ้องแนบหนั งสอ
ื ชแ
ี้ จงออกค่าใชจ่้ ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
0403) พร ้อมหนังสอ
ื่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ
่ ัญชค

-

จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไม่ร ับพิจารณา Bank Statement ทีป
่ ริน
้ จากอินเตอร์เน็ต หรือ Bank
ี ด
ี ระแสรายว ัน
Statement ทีอ
่ อกจากธนาคารแต่ไม่มต
ี ราประท ับ , บ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
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5. เอกสารสว่ นต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยมารดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสอ

-

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนั งสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ

-

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสอ
ิ ยอมให ้

-

ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย

-

ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอ
่ กรุณาถือเอกสารต ัวจริงต่างๆ เชน
่ ทะเบียนพาณิชย์ DBD สูตบ
*** ในว ันยืน
่ วีซา
ิ ัตร ใบเปลีย
่ น

-

ื่ -สกุล เป็นต้น พร้อมสมุดบ ัญชอ
ี ัพเดทไม่เกิน 7 ว ันก่อนยืน
่ ***
ชอ
่ วีซา

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
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ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
ั ชาติปัจจุบัน ................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ั ท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศก
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศพ
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
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15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณาระบุชอ

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

…………………………………………………..…
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว่ นเกีย
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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