รหัสทัวร B2B2000132

ทัวรสวิตเซอรแลนด SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
8 วัน 5 คืน (TG)

ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน

กลาเซียร 3000 – มองเทรอซ – แทซ – เซอรแมท
เวเวย – อินเทอรลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา

ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ยอดเขาริกิ

SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
สวิตเซอร์แลนด์

ซูริค | เบิรน | เซอรแมท| กลาเซียร 3000 | ยอดเขาจุงเฟรา| ลองเรือทะเลสาบลู
เซิรน | ยอดเขาริกิ

8 วัน 5 คืน

เดินทาง 62
ราคาแนะนําเพียง

63,900

.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน์
วันที . โลซานน์ – กลาเซียร์

– มองเทรอซ์ – แทซ – เซอร์แมท

วันที .เซอร์แมท – เวเว่ย ์ – อินเทอร์ลาเคน
วันที . อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอร์ลาเคน
วันที . อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิรน์ – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ - ซูริค
วันที .ซูริค – สนามบิน
วันที . กรุงเทพ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

21.00
น.

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 เคานเตอร D
และอํานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ซูรค
ิ – เบิรน – เจนีวา – โลซานน

01.05
น.
07.50
น.

ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970

เดินทางถึงสนามบินซูรค
ิ (เวลาทองถิน
่ ชากวาประเทศไทย 6 ชัว๋ โมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชัว๋ โม
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูรค
ิ (Zurich) เมืองที่ใหญที่สด
ุ ในประ
(Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมช
เยอรมันอาศัยอยู นําทานเดินทางสูก
 รุงเบิรน (Bern) ซึง่ ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
นอกจากนี้เบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองทีม
่ ค
ี ุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ีที่สด
ุ ของโลกในป ค.
Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดว
รถยนต จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเ
ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท
ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครัง้ นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster สิง่ กอสรางทางศ
ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบ
่ รรยายถึงการตัดสินครัง้ สุดทายของพระเจา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เม

บาย

คํ่า
ที่พก
ั

การคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับ นํ้าพุเจทโด ทีฉ
่ ด
ี สายนํา้ พุงสูงขึ้นไปใน
และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา ทานเดินทางสูเมืองโลซานน (
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองทีม
่ ีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สด
ุ เมืองหนึ่งของส
ตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้ หลักแหลงอยูบริเวณริมฝง ﻤทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซาน
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากา
สําหรับชาวไทยเนื่องจากเปนเมืองที่เคยเปนทีป
่ ระทับของสมเด็จยา นําทานชม สวนสาธารณะท
สถานทีท
่ รงโปรดของในหลวงเมือ
่ ทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ ัฐบาลไทยสงไปตั้งใ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางเขาสูที่พก
ั DE LA PIAX LAUSANNE หรือเทียบเทา

วันที่ 3

โลซานน – กลาเซียร 3000 – มองเทรอซ – แทซ – เซอรแมท

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col Du Pillon) เมืองทีต
่ งั้ ของสถานีกระเชาไฟฟาขนาดใหญที่จ
ยักษ ขึ้นสูเ ขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม " The Peak Walk by T
เมตร ขามหนาผาทีร่ ะดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขา
(ในกรณีทม
ี่ ีเหตุทาํ ใหไมสามารถขึ้นเขากลาเซียร 3000 ไดทางบริษท
ั ขอนําทานขึ้นกระเชาไคลน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
บาย
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเ มืองมองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศทีต
่ ั้งอ
ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ นําทานถายรูปกับปราสาทชิลยอง (ดานน
กวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SA
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะ
เสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงนี้จงึ เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซ
เดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพือ
่ เดินทางสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหง
เนื่องจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชนาํ้ มันเชือ
้ เพลิง แตใ
เมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชอ
ื่ วาเปนยอดเขาทีม
่ ีรูปทรงสวยที่สด
ุ ในส
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง
ที่พก
ั
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั BEST WESTERN BUTTERFLY หรือเทียบเทา
*** ในกรณีที่หอ
 งพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นาํ พาทานไปเดินเลนที่เมืองเ
แทน***
วันที่ 4
เชา

เซอรแมท – เวเวย – อินเทอรลาเคน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
อิสระครึง่ วันชวงเชา โดยมีหวั หนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจา ยทัง้ หมดเปนความรับผ

ชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟาเพื่อสัมผัสกับความงด
(Klien Matterhorn) ที่สงู ถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาทีม
่ ีรูปทรงสวยที่สด
ุ ของเ
จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชมถํา้ นํ้าแข็งที่อยูสงู ที่สด
ุ ในสวิส หรือนัง่ รถไฟฟนเฟ
(Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจด
ุ ชมวิวที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอ
เทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจากระดับนํา้ ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนี้เปนเงาสะ
(Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินํ้าในทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอ
ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะก
วันทีก
่ ันยายน – พฤศจิกายน ทานสามารถเลือกอิสระช็อปปง ﻤณ เมืองเซอรแมท หรือ ขึ้นรถไฟ
นําทานขึ้นกระเชาไคลนแมทเทอฮอรนทดแทนกระเชากลาเซีย 3000 ทีป
่ ดซอมบํารุง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บาย
จากนั้นนําทานเดินทางสูเ มืองเวเวย (Vevey) ตั้งอยูรม
ิ ชายฝﻤงดานเหนือของทะเลสาบเจนีวา เ
สวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แ
(Interlaken) เปนเมืองทีต
่ งั้ อยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (L
สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง (ฟองดูรช
 ีส)
ที่พัก
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา
วันที่ 5
เชา

อินเทอรลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา– อินเทอรลาเคน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินสูสถานีรถไฟอินเทอรลาเคนออกซ (Interlaken Ost) เพือ
่ ที่จะเปลี่ยนสถานีที่เมือง
Grindelwald) ขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกปร
ทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่ม
หรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผา นชมธารนํ้าแข็งที่มขี นาดใหญจนถึง
สถานีรถไฟทีอ
่ ยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้านํา้ แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
บาย
พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สงู ที่สด
ุ ในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3
ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารนํา้ แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ย
เคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจก
โปสการดโดยทีท
่ ําการไปรษณียที่สงู ที่สด
ุ ในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซาํ้ เสนท
แตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางกลับส
อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ
คํ่า
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
ที่พก
ั
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

วันที่ 6
เชา

อินเทอรลาเคน – ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ยอดเขาริกิ - ซูรค
ิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด
ทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (lake Lucerne Cruise) (การลองเรือขึ้นอยูก
 ับสภาพอากาศ
อาจกลายเปนนํ้าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษท
ั ขอคืนเงินจํานวน 10 สวิตฟรังตอทาน
4ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบเขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (Mou
Pilatus) ทําใหวิวทิวทัศนดงู ดงามยิง่ ขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดชื่อวาสวยสุดในสวิตเซอรแลนดทัศน
อาคารบานเรือนแบบสมัยใหม มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเปนส
บานสะพรั่ง จากนั้นนั่งรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สด
ุ ในยุโรป แล
ในมลรัฐนิวแฮมปเชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนํา้ ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (R
Regina แปลไดวา ราชินแิ หงภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิว
วิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
กลางวัน รับประทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บาย
จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่ กะสลักบนผาหินธรรมช
กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวต
ั ิในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (
เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึง่ เปนเหมือนสัญลักษณของเมืองล
ในยุโรป สรางขึน
้ เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวส
เลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครือ
่ งหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ
 ดัง อาทิเชน Rolex,

คํ่า
ที่พก
ั

วันที่ 7
เชา

13.30
น.

วันที่ 8

05.30
น.

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
หลังอาหารนําทานเดินทางสูเ มืองซูริค (Zurich)
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั CROWNE PLAZA ZURICH หรือเทียบเทา
ซูริค – สนามบิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปﻤงสินคาปลอดภ
ออกเดินทางสูก
 รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG 971
กรุงเทพ

ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนํา SWITZERLAND PARADISE ON EARTH
สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย
เด็กอายุไมเกิน 12 ป
ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
กําหนดการเดินทาง
(เสริมเตียง)
ทานละ
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิม
่
ทานละ

8-15 เม.ย. 63

75,900

75,900

75,900

43,895

6,900

5-12 พ.ค. 63

63,900

63,900

63,900

41,465

6,900

27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63

63,900

63,900

63,900

41,465

6,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

2.
3.
4.
5.
6.

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสง สําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา
ไดทันที
หากทานที่ตอ
 งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูต
 างจังหวัด)
ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดย
มิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน
้
การยืน
่ วีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูค
 ณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลา
เกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตัว๋ เครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ
พรอมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยู
ภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.
คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7.
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถาม
ไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ
1,000,000 บาท

8.
9.

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด,
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํา้ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกิน
กวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจาก
โรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคา ที่สูญหายในระหวางการ
เดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวย
ตัวทานเอง
5.
คาธรรมเนียมวีซา ประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูย
 ื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนย
ยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 สวิตฟรังก)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั ิวีซา หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา

1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซา เปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียม
เอกสารที่ดแี ละถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทา นใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทาง
กับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษท
ั ฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการ
ขอวีซา ของทาน ซึง่ บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซา ทีค
่ อนขางนานและ
อาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัตวิ ีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทํางานอยูตา งประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอ
วีซาดวยตนเองในประเทศทีต
่ นพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม
่ เดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํา่ กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษท
ั
ดวย เนื่องจากประวัตก
ิ ารเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการยื่น
คํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซา ไม
ตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครือ
่ งบินแลว หากทาน
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัด
จําตัว๋ เครื่องบิน ซึง่ มีคา ใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจา ยตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทาง
สายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนัง่ ตองมี
คุณสมบัตต
ิ รงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มรี างกายแข็งแรง
และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถ
เปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดาน

สุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูก
 ับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจา ยทัง้ หมด
2.
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ
10,000 บาท
3.
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจา ย ทานละ
20,000 บาท
4.
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจา ยทัง้ หมด
5.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง
และมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทาน
ขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษท
ั และผูเดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของ
ทาน
6.
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่ จะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะ
ตอไปแตทั้งนีท
้ านจะตองเสียคาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซา ตามที่ สถานทูตฯ เรียก
เก็บ
7.
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และ
ทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครือ
่ งบิน หรือคา
ตั๋วเครือ
่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออก
เดินทางไมครบตามจํานวน
8.
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทงั้ หมด
9.
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคา
ทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3
ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กันและบาง
โรงแรม อาจจะไมมห
ี องพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบ
ั 1
เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมต
ิ ํ่า
3.
กรณีทม
ี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4.
โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยว
อาจเปนหองทีม
่ ขี นาดกะทัดรัตและไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูก
 ับการออกแบบ
ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวานั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถอ
ื พาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน
นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมี

เงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ
***ความยาวใบหนาตองมีเนื้อที่ในรูปถาย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสีขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน รวบ
ผมใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมี
รองรอยชํารุด ***

3. หลักฐานการทํางาน
-

เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)

-

กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน
เปนตัน

-

เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน,วันที่ลาพักรอน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

-

นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
4. หลักฐานการเงิน
กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป

-

ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank
Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว
คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา)
กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออก

-

จากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออก
คาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูที่ออกคาใชจาย พรอมหนังสือชี้แจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ
(Sponsor letter)
กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออม

-

ทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วัน
นับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือชี้แจงออกคาใชจาย
เปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
**Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะตองมี

-

แสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา
***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถ

-

ใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank Statement ที่ออกจาก
ธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน
พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ

-

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ

-

ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป

-

ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา
กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมี

-

อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

-

*** ในวันยื่นวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปน
ตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนยื่นวีซา ***

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิม
่ เติม
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)
หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………รหัสไปรษณีย…
 ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
 จจุบันของผูขอวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …………..……………
E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ……….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย

เคยได ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

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

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผูจัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ
้ ริษัท
เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

