สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (การบินไทย)

SWITZERLAND IN MY HEART
สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ซูริค | เบิรน์ | เขาชิลธอร์น | อินเทอร์ลาเกน | ยอดเขาริกิ | ซุก | แองเกิล้ เบิรก์ | มิลาน
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน์
วันที่ 3. เบิรน์ – เขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเกน – ซุก
วันที่ 4.เขาริกิ – ลูเซิรน์ – สิงโตหินแกะสลัก - แองเกิล้ เบิรก์
วันที่ 5. แองเกิลเบิรก์ – Outlet – มิลาน – ดูโอโม่ - ช้อปปิ ้ง
วันที่ 6. มิลาน – สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ซูริค – เบิรน์

00.35 น.

ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970
** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ค. 63 เป็ นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 01.05 น. และไปถึงซูริคเวลา
07.50 น. **
เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้
นาท่านเดินทางเที่ยวเมื อ งซู ริ ค (Zurich) เมือ งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นาท่านถ่ายรู ปกับ โบสถ์ห อคอยกรอสมุนเตอร์
(Grossmunster Church) โบสถ์ห อคอยคู่ สู ง ระฟ้ า ที่ ถู ก สร้า งขึ ้น ในช่ ว งปี ค.ศ.1100 ภายในมี ง านประติ ม ากรรมและ
สถาปั ตยกรรมการตกแต่งที่ สวยงาม รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ที่สาคัญอีกอย่าง คือ
โบสถ์แห่งนีเ้ ป็ นทีเ้ ก็บรักษาพระคัมภีรโ์ บราณทางคริสต์ศาสนา นาท่านสู่ถนน Limmatquai เป็ นถนนชื่อดังในเมืองซูริคประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ ชื่อตามแม่นา้ Limmat เป็ นแหล่งแฟชั่นที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังไว้มากมายตลอดเส้นถนนและยังใกล้กับแหล่ง

06.55 น.
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ท่องเที่ยวสาคัญในเมืองซูริค จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 853 โดย
กษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่จัตุรสั ปารา
เดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตุรสั เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบันเป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยัง
เป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางสู่กรุ งเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้
เบิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีที่สดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่อหมีสีน้าตาล(Bear
Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นาท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค จึงเหมาะ
กับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี
“โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ล ะครั้ง นาท่านเข้าถ่ายภาพ The Parliament Building ซึ่งก็คือ ตึกรัฐ สภาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าชม The Cathedral of Bern เป็ นมหาวิหารแห่งการปฏิรูปสวิส ในกรุงเบิรน์ วิหารนีถ้ ูกสร้างขึน้ ใน
สไตล์ก อธิ ค ตั้ง แต่ ปี ค.ศ. 1964 หอคอยมี ค วามสูง 100.6 ม. สร้า งแล้ว เสร็ จ ในปี 1893 ถื อ เป็ น มหาวิ ห ารที่ สูง ที่ สุด ใน
สวิตเซอร์แลนด์และถือ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิส จากนั้น นาท่านชมมาร์ค กาสเซ (Marktgasse) ย่านเมือ งเก่ าที่
ปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสือผ้าบูติค เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์จึงเหมาะกบการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200 300 ปี และถนนครัมกาสเซ (Kramgasse) เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

เบิรน์ – เขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเกน – ซุก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมอร์เรน (Murren) ขึน้ กระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) โดย
ยอดเขาแห่งนีต้ ั้งอยู่ในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็ นยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,970 เมตร และเป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่มี
ชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาแห่งนีน้ นั้ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาเจมส์ บอนด์ 007 ภาค
“On her majesty’s secret service” หรือในชื่อไทย "ยอดพยัคฆ์ราชินี" ด้านบนของยอดเขานั้นเป็ นที่ตงั้ ของภัตตาคารหมุนได้
360 องศา พิตซ์ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแห่งนีส้ ามารถหมุนได้เป็ นวงกลม เพื่อให้ลกู ค้าสามารถชมทิวทัศน์ของเทือกเขา
แอลป์ ได้รอบทิศทาง นอกจากนั้นแล้วชั้นล่างของภัตตาคารยังจัดเป็ นที่แสดงนิทรรศการของเจมส์บอนด์ หรือ เรียกว่า Bond
World 007 อีกด้วย ตื่นเต้นกับระเบียงวัดใจ Skyline walk เป็ นระเบียงชมวิวที่มีพนื ้ เป็ นกระจกใสมองทะลุลงไปยังเบือ้ งล่าง โดย
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กลางวัน
บ่าย

ในวันที่อากาศดีนั้นจากยอดเขาชิลธอร์น สามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆของสวิตเซอร์แลนด์ได้หลายยอดเขาเลยทีเดียว เช่น
ยอดเขาไอเกอร์ ยอดเขาทิตลิส ยอดเขาเมินซ์ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวด์ดว้ ย นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มี
ทางเดินเรียบหน้าผา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมือ งอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็ นเมือ งที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มี
ภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็ นฉากหลัง นาท่านเดินทางสู่ย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็ นถนนที่มีความสาคัญและมีชื่อเสียงของ
การเป็ นศูนย์กลางการช้อปปิ ้งในอินเตอร์ลาเคน ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งส่วนใหญ่บา้ นไม้สไตล์
สวิสชาเล่ตอ์ ันแสนน่ารัก และมีสินค้าให้เลือกซือ้ มากมาย อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส Patek Philippe, Oris, Tissot,
Tag Heuer ช็อคโกแลต มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เครื่องหนังแบรนด์เนม นาฬิกากุ๊กกู และของฝากนานาชนิด
นาท่าออกเดินทางสู่เมืองเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย ตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนีย้ ังมีอัตราการเก็บภาษี ที่ค่อนข้างต่า จึงถือเป็ นที่ตากอากาศที่
นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสาคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็ น
เรื่องธรรมดาไปเลย นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความ
สูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็ นสีนา้ เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้านเมืองสวยงาม
อย่างยิ่ง นาท่านเข้าชมร้านทาทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว
Lohri เปิ ดทาการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุม้
ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้านนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ลา้ ค่าและเครื่อ งประดับหายาก และบางชิน้ มีเพียงชิน้ เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลา้ ค่ า และ
เครื่อ งประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนาระดับ โลกให้ท่า นเลือ กซือ้ เลือ กชมอาทิ เช่น Patek
Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain,
Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็ น
เอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ ลองเค้กจากร้านนี้ เช่ น Charlie Chaplin, Winston
Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ ีการทาฟาร์มผลไม้ ทัง้ สตอเบอร์รี่ บูลเบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ ลูกแพร์
ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น

ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั SWISSEVER ZUG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

เขาริกิ – ลูเซิรน์ – สิงโตหินแกะสลัก – แองเกิล้ เบิรก์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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ค่า

ที่พัก

นาท่านเดินทางไปนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ ีที่มา
จากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขา
อื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมือ งลูเซิร์น (Lucerne) เมือ งท่อ งเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อ มล้อ มไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภ าพวาด
ประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแองเกิล้ เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้ อยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขา
แอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL TERRACE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 แองเกิลเบิรก์ – Outlet – มิลาน – ดูโอโม่ - ช้อปปิ้ ง
เช้า

กลางวัน

บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engleberg) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ต้องอยูเชิงขุนเขา พร้อมกับฉาก
หลังของเทือกเขาแอลป์ ที่ มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี เป็ นอีกหนึ่งเมืองรีสอร์ทชัน้ นาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ ตอ้ งหาโอกาส
มาเยือนสักครัง้ โดยตัวเมืองนั้นตัง้ อยู่บนเนินเขาใกล้กับ "ภูเขาทิตลิส" (Mount Titlis) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์
เลท (Fox town Outlet) ตัง้ อยู่ระหว่างพรมแดนของสองประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เมืองลูกาโน่ และ อิตาลี เมืองมิลาน ขาช้อป
ที่นี่สบายใจได้เพราะสามารถจ่ายเงินได้ทงั้ หน่วยเงินยูโรและสวิสฟรังซ์ รวบรวมสินค้าแบรนด์ดงั ต่างๆไว้มากมาย มีทงั้ หมดกว่า
160 ร้า น แฟชั่น แบรนด์แ นมชื่ อ ดัง อาทิ เช่ น D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci,
Prada, Nike, Fendi, Versace, Valentino และอื่นๆ อีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน(Milan) นาท่าน ชมเมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของอิตาลี เมืองที่ขึน้
ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น นาท่านถ่ายรูป โบสถ์ดูโอโม่ (Duomo di Milano) จากภายนอกแห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3
ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่ง
ของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิน้
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ค่า
ที่พัก

ขวามือของโบสถ์มีอ าคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบือ้ งโปร่งใส เรียกกันว่า “อาเขต” สร้างขึน้ เพื่อ เป็ น
อนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ นาท่านช้อปปิ ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย
วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Monument of Vittorio Emanuele II) ช้อปปิ ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียก
เล่นๆว่าเป็ นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีรา้ นกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์
วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่ตอ้ งการช้อปปิ ้งหรือนั่งกิน
กาแฟ ก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนีใ้ ห้ได้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั HOLIDAY INN MILAN- ASSAGO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

มิลาน – สนามบิน

เช้า
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน มิลานมัลเปนซา เพื่อทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free)
ภายในสนามบิน
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 06 พ.ค. 63 เป็ นต้นไปจะออกเดินทางเวลา 14.05 น. ***

13.05 น.

วันที่ 7

กรุ งเทพฯ

05.55 น.

ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

SWITZERLAND IN MY HEART 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ว ันที่ 12 – 18 ก.พ. 63

52,900

52,900

52,900

27,950

5,900

ว ันที่ 19 – 25 ก.พ. 63

52,900

52,900

52,900

27,950

5,900

ว ันที่ 4 – 10 มี.ค. 63

52,900

52,900

52,900

27,950

5,900

ว ันที่ 11 – 17 มี.ค. 63

52,900

52,900

52,900

27,950

5,900

ว ันที่ 18 – 24 มี.ค. 63

52,900

52,900

52,900

27,950

5,900

ว ันที่ 6 – 12 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

7,900

ว ันที่ 13 – 19 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

7,900

ว ันที่ 20 – 26 พ.ค. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

7,900

ว ันที่ 27พ.ค.–2มิ.ย.63

55,900

55,900

55,900

30,950

7,900

ว ันที่ 10 – 16 มิ.ย. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

7,900

ว ันที่ 24 – 30 มิ.ย. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

7,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทฯขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดง
ตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมี
ค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา

E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

www.plan-travel.com

่
(ภาพประกอบใช ้เพือการโฆษณาเท่
านั้น)

Page 6 of 12

สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน (การบินไทย)
4.
5.
6.
7.

ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผูย้ ื่นวีซ่าต้องชาระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็ นจานวนเงินโดยประมาณ 3,500
บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (15 สวิตฟรังก์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)

เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทฯขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อ วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึก ษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทฯได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท ฯขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่
มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง

E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
www.plan-travel.com
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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 หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัทฯ
กาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวน
สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพั กแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ หรือมากกว่านน
ั้ ขึน
้ อยูก
่ ับดุลยพินจ
ิ ของสถานทูต
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ ูนย์ยน
ื่ วีซ่า VFS Global (จามจุรส
ี แควร์)

ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
1. หน ังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่
ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือน ักเรียน น ักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้า ทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเ งือ
่ นไข และ

E-mail: plan@plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

www.plan-travel.com
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ข้อ ก าหนดของทางสถานทู ต ต้อ งการเพิม
่ เติม และ บางสถานทู ต อาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จานวน 2 ใบ
้ ทีใ่ นรูปถ่าย 70-80% ของพืน
้ ที่ พืน
้ หล ังสีขาวเท่านน
***ความยาวใบหน้าต้องมีเนือ
ั้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
รวบผมให้เห็นหู เห็ นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ห้ามใส่คอนแทคเลนส ์ รูปไม่เลอะหมึกและไม่
มีรอ
่ งรอยชารุด ***

3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) ทีม
่ ช
ี อ
3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนด
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
ทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯระบุตาแหน่ง,เงินเดือน,วันเริม
่ ทางาน,วันทีล
่ าพักร ้อน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ชือ
่ น
ื่ )

-

น ักเรียนหรือน ักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชีออมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไม่รับ
Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชีโดยการฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน
แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ )

-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ที่
ออกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ที่
้ จงออกค่าใช ้จ่ายเป็ น
ออกค่าใช ้จ่าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย พร ้อมหนังสือชีแ
ภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)

-

้ า
้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง แต่บริษ ัทออกค่าใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออม
ทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และต ้องแนบ
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้ จงออกค่าใช ้จ่าย
หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค ้า (พ.ค.0403) พร ้อมหนังสือชีแ
เป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว และจะต ้องมี

-

แสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4 ไม่
สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถานทูตไม่ร ับพิจารณา Bank Statement ทีป
่ ริน
้ จากอินเตอร์เน็ ต หรือ Bank Statement ที่
ี ด
ี ระแสรายว ัน
ออกจากธนาคารแต่ไม่มต
ี ราประท ับ บ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
5. เอกสารส่วนต ัว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ต
มารดามาด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ มารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

่ ทะเบียนพาณิชย์ DBD สูตบ
*** ในว ันยืน
่ วีซ่ากรุณาถือเอกสารต ัวจริงต่างๆ เชน
ิ ัตร ใบเปลีย
่ น
ื่ -สกุล เป็นต้น พร้อมสมุดบ ัญชอ
ี ัพเดทไม่เกิน 7 ว ันก่อนยืน
ชอ
่ วีซ่า ***

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
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(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบน
ั ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…

11. ทีอ
่ ยู่ปัจจุบันของผูข
้ อวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยู่ของสถาบัน
ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ ่านมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

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

**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษท
ั เป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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