GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR
สวิตเซอร์ แลนด์ 10 วัน 7 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63

ซูริค | เจนีวา | ชาฟฟ์เฮาเซิน | ยอดเขาจุงเฟรา | บริก | เซ็นต์ มอริทซ์ | ลูเซิร์น
ราคาแนะนาเพียง
เส้ นทางการเดินทาง

75,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์
วันที่ 3. เซ็นต์ มอริทซ์– อันเดอร์ แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) – บริก
วันที่ 4. บริก – แทซ – เซอร์ แมท
วันที่ 5. เซอร์ แมท – แทซ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์
วันที่ 6. มองเทรอซ์ – เจนีวา – อินเทอร์ ลาเคน
วันที่ 7. อินเทอร์ ลาเคน - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 8. ลูเซิร์น - ซูก – ซูริค
วันที่ 9. ซูริค – สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ
ทัวร์ ยโุ รป GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์ แลนด์ 10วัน 7คืน (TG)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ – ซูริค – ชาฟฟ์เฮาเซิน – เซ็นต์ มอริทซ์

00.35 น.

ออกเดินทางสูส่ วิสเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 เม.ย. จะออกเดินทางเวลา 01.05 น. และไปถึงซูริคเวลา 07.50 น. ***
เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่ าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้ าสู่
เมื อ งชาฟฟ์ เฮาเซิน (Schaffhausen) เมือ งเล็กๆที่ ตัง้ อยู่ท างเหนื อ ของสวิตเซอร์ แลนด์ ติด กับ พรมแดนเยอรมนี โดย
สถาปั ตยกรรมของบ้ านเรื อนในเมืองนันตกแต่
้
งด้ วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนัง
ของอาคารต่างๆที่บอกเรื่ องราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้ แล้ วเมืองนีย้ ังมีชื่อเสีย งจากการที่เป็ นที่ตงของน
ั้
า้ ตก
ไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็ นน ้าตกที่ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป นาท่ านชมนา้ ตกไรน์ (RhineFall) น ้าตกที่ใหญ่สวยงามและตื่นตาตื่นใจ
ซึ่งเกิดจากแม่น ้าไรน์ ทงสายไหลผ่
ั้
านหน้ าผากว้ าง 150 เมตร จึงเป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปและได้ ชื่อ ว่าเป็ นนา้ ตก ที่
สวยงามที่สดุ ในยุโรปกลางด้ วย อิสระให้ ท่านได้ ชื่นชมความงามของน ้าตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

06.55 น.

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) ตังอยู
้ ่ในหุบเขาแองกาดีน Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง
และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็ นเมืองที่บรรดาเศรษฐี นิยมมาพักผ่อนเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL NOLDA หรื อเทียบเท่า

บ่ าย
ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์ แมท – รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์ เพรส (Glacier
Express) – บริก
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทัวร์ ยโุ รป GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์ แลนด์ 10วัน 7คืน (TG)

นาท่ านเดินทางสู่ เมื อ งอั น เดอร์ แ มท (Andermatt) อี กเมือ งเล็ก ที่ มี ชื่ อ เสี ยงของสวิตเซอร์ แ ลนด์ เนื่ อ งจากเป็ นจุด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมขึ ้นรถไฟสายโรแมนติก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้ าที่ สดุ ในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของ
เทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้ นทางท่าน
สามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารน ้าแข็งเจ้ าของเส้ นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมือ
งบริก (BRIG) เมืองเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เป็ นชุมทางของการแวะพักก่อนจะเดินทางสู่เมืองอื่นๆของสวิตเซอร์ แลนด์ ทัง้ ยังเป็ นที่ตงั ้
ของปราสาทสตอกคาลป์ (Stockalper Palace) สร้ างขี ้นในคริสตวรรษที่ 17 ในศิลปะแบบบารอค เพื่อแสดงออกถึงความมัง่ คัง่
ของเจ้ าเมืองในยุคนัน้ คาสปาร์ สตอกคาลเปอร์ (Kaspar Stockalper) ถือเป็ นปราสาทส่วนตัวขนาดใหญ่ที่สดุ ในยุคสมัยนัน้
อิสระให้ ท่านได้ เดินชมเมืองและถ่ายรูปกับปราสาทได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL AMBASSADOR หรื อเทียบเท่า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

บริก – แทซ – เซอร์ แมท – ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนุญาตให้ รถยนต์วิ่ง
และเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอร์ แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิยมที่ได้ รับความ
นิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้ นา้ มันเชือ้ เพลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่ เท่านัน้
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ในสวิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางโดยกระเช้ าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klien Matterhorn) ที่สงู ถึง
4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สดุ บริเวณ
ไคลน์แมทเทอร์ ฮอร์ น เข้ าชมถ ้าน ้าแข็งที่อยู่สงู ที่สดุ ในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งที่สวยงาม ได้ เวลาพอสมควร นาท่าน
เดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอร์ แมท เชิญท่านอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หรื อเลือกซื ้อของฝากตามอัธยาศัย

ทัวร์ ยโุ รป GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์ แลนด์ 10วัน 7คืน (TG)

ค่า

อิสระอาหารคาตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั DERBY หรื อเทียบเท่า

ที่พัก

***ในกรณีทห
ี่ ้องพักในเมืองเซอร์แมทเต็ม จะย ้ายไปพักทีเ่ มืองข ้างเคียงแทน***

วันที่ 5
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอร์ แมท สูเ่ มืองเมืองแทซ (Teasch) จากนันน
้ าท่านเดินทางโดยรถโค้ ชไปยัง เมืองเวเว่ ย์
(Vevey) ตังอยู
้ ่ริมชายฝั่ งด้ านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “ไข่ มุกแห่ งริเวียร่ าสวิส” (Pearls of the
Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารอาหารจีน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ ชื่อว่าริ เวียร่ าของสวิส
ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้ านเรื อน ริ มทะเลสาบ นาท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (ด้ านนอก) (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้ างขึ ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตังแต่
้ ยคุ โรมันเรื องอานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้ าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือ สู่ใต้ หรื อจากตะวันตกสู่
ตะวันออกของสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้ นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจ้ ึงเปรี ยบเสมือน
ด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรี ยบชาวสวิสมานานนับร้ อยปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั EURO MONTREUX หรือเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 6
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

เซอร์ แมท – แทซ – เวเว่ ย์ – มองเทรอซ์

มองเทรอซ์ – เจนีวา – อินเทอร์ ลาเคน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตังอยู
้ ่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์ นับได้ ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์
โดยธรรมชาติมากที่สดุ เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนานมาตังแต่
้ ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้
หลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่ งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจาก
มลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ ยวจากทั่วโลกให้ มาพักผ่อ นตากอากาศที่ นี่ เมือ งนีย้ ังเป็ นเมือ งที่ มีความสาคัญ สาหรั บชาวไทย
เนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า จากนันน
้ าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั น้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา
อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตังในสวนสาธารณะของ
้
เมืองโลซานน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเจนีวา (Geneva) นาชมเมืองที่เป็ นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตงองค์
ั ้ การสากลระดับโลก
อาทิ องค์การการค้ าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับนา้ พุเจทโด ที่ฉีดสายนา้ พุ่งสูงขึ ้นไปในอากาศถึง 390
ฟุต (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับนาฬกิ าดอกไม้ สัญลักษณ์ ที่สาคัญของเมืองเจนีวา แล้ วนาท่านเดินทางต่อสู่เมือง
อินเทอร์ ลาเคน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงอยู
ั ้ ่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Lake Brienz) อัน

ทัวร์ ยโุ รป GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์ แลนด์ 10วัน 7คืน (TG)

เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์ น เนอร์ โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจุ งเฟราเป็ น
ฉากหลัง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (ชีสฟองดูว์)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่ า

ค่า
ที่พัก

วันที่ 7
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

อินเทอร์ ลาเคน - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ตงสถานี
ั้
รถไฟขึ ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของ
ยุโรป นาคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดั บนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ 3,454
เมตร ระหว่างเส้ นทางขึ ้นสูย่ อดเขาท่านจะได้ ผา่ นชมธารน ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ ค (Jungfraujoch)
สถานีรถไฟที่อยู่สงู ที่สดุ ในยุโรป (Top of Europe) เข้ าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ใต้ ธารน ้าแข็งลึกถึง
30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
ออกเดินทางสูเ่ มืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถกู ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบ
และขุนเขา จากนันพาท่
้
านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์
ราลึกถึงการสละชี พอย่างกล้ าหาญของทหารสวิสที่ เกิดจากการปฏิ วัติในฝรั่ งเศสเมื่อ ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ ามผ่านแม่ นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์
ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้ หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัตศิ าสตร์ ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
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ค่า
ที่พัก

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่ า

วันที่ 8
เช้ า

ลูเซิร์น - ซุก – ซูริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองซุก (ZUG) เมืองแห่งศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ โดยตัวเมืองตังอยู
้ ่ บนที่ราบเชิงเขาริ มทะเลสาบ
ที่มีแม่น ้า Lorze ไหลผ่านทาให้ เมืองนี ้ได้ รับการกล่าวขานว่ามีทัศนียภาพที่งามดัง่ เทพนิยาย นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา
เมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์ กที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้ วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของ
หลังคาซึ่งเป็ นสีน ้าเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้ านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ ท่านเดินขึ ้นบันไดสู่จุดชม
วิวด้ านบนของหอนาฬกิ า ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นาท่านเข้ าชมร้ านทาทองที่เก่ าแก่ ท่ ีสุดใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทาการตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัว
อาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซ้ ุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปั น้ และจิตรกรรมฝาผนัง
ด้ วยการวาดลายหินอ่อนด้ วยมือ ในปี 1971 ได้ เปิ ดร้ านนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล ้าค่าและเครื่ องประดับหายาก และบางชิน้ มี
เพียงชิ ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล ้าค่าและเครื่ องประดับหายากแล้ ว ในส่วนของ Lohri Store ยัง
มีนาฬิกาชั ้นนาระดับโลกให้ ท่านเลือกซือ้ เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้ กเชอร์ รี่ Zug
Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้ าน Speck เค้ กที่มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ และมีขายมากว่าร้ อยปี มีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิ ้มลองเค้ กจากร้ านนี ้ เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรื อสมเด็จพระสันตะปาปาฟราน
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ซิส โดยเมืองซุกนี ม้ ีการทาฟาร์ มผลไม้ ทังสตรอเบอร์
้
รี, บูลเบอร์ รี่, ราสเบอร์ รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ รี่ ที่มีปลูกมากกว่า
40,000 ต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนันออกเดิ
้
นทางต่อสูเ่ มืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
abbey) สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ย์เยอรมันหลุยส์ ใช้ เป็ นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ ของ
เยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสูจ่ ตั รุ ัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตรุ ัสเก่าแก่ที่มีมาตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ น
ชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้ าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
อิสระให้ ท่านได้ เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 9
เช้ า

13.15 น.

ซูริค – สนามบิน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้ าในร้ านค้ า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG971
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่ 4 เม.ย. 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30 น. ***

วันที่ 10 กรุ งเทพ
06.10 น.

คณะเดินทางกลับถึงสนาบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR
สวิตเซอร์ แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่ านละ

1-10ก.พ. 63

75,900.-

75,900.-

75,900.-

50,950

11,900

20-29 ก.พ. 63

75,900.-

75,900.-

75,900.-

50,950

11,900

3-12 มี.ค. 63

75,900.-

75,900.-

75,900.-

50,950

11,900

4-13 เม.ย. 63

88,900.-

88,900.-

88,900.-

56,880

12,900
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5-14 เม.ย. 63

88,900.-

88,900.-

88,900.-

56,880

12,900

6-15เม.ย. 63

88,900.-

88,900.-

88,900.-

56,880

12,900

7-16 เม.ย. 63

88,900.-

88,900.-

88,900.-

56,880

12,900

8–17 เม.ย. 63

88,900.-

88,900.-

88,900.-

56,880

12,900

9-18 เม.ย. 63

95,900.-

95,900.-

95,900.-

57,030

12,900

10-19 เม.ย. 63

95,900.-

95,900.-

95,900.-

60,170

12,900

11-20 เม.ย. 63

95,900.-

95,900.-

95,900.-

61,640

12,900

12 – 21 เม.ย. 63

86,900.-

86,900.-

86,900.-

54,880

12,900

22 – 31 พ.ค. 63

75,900.-

75,900.-

75,900.-

53,450

12,900

2 –11 มิ.ย. 63

75,900.-

75,900.-

75,900.-

53,450

12,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ อ งให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่อ งจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื อ้ ประกันการเดิน ทางสาหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่า เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
3.
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
4.ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (26 สวิตฟรังก์)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 สวิตฟรังก์)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 25 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
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ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจ ารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจ ของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูกต้ อ งจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณีท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อ ทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ อ งไปยื่ นคาร้ อ งขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อ มชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ อ งบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่ มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
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5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่อ งจากเกิดความเสียหายต่อ ทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่ อ นการเดิน ทางของท่า น ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่ านจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่า ยที่ ไม่สามารถเรี ยกคืน ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั 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 (หนั งสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต่า งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
น ักเรีย น น ักศก
่ องทางบริษ ัทให้ท ราบท น
ั ที
่ จะมีเงือ
เพราะการยืน
่ ขอวีซา
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทู ตอาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู 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 รวบผมให้เห็ นหู เห็นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ห้ามใสค
รูปไม่เลอะหมึกและไม่มรี อ
่ งรอยชารุด ***

3. หล ักฐานการทางาน
-

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนั งสอ
่ 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 หนังสอ
่ ทางาน,วันทีล
่ าพัก
ร ้อน
ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
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-

ึ 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
้ า่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของ
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ

-

ธนาคารทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ 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 วันนั บจากวันยืน
่ วี
ซา่ )
้ า่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชอ
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ

-

เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ 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)
้ า่ ยเอง แต่บริษ ัทออกค่าใชจ
้ า่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ

-

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

-

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
้ จากอินเตอร์เน็ ต หรือ Bank
ี ด
ี ระแสรายว ัน
Statement ทีอ
่ อกจากธนาคารแต่ไม่มต
ี ราประท ับ , บ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
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-

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 ้องมีหนั งสอ

-

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

-

ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนั งสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอมให ้

-

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

-

ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอ
-

่ กรุณาถือเอกสารต ัวจริงต่างๆ เช่น 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
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
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ื่ 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
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นักศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย

้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................
เคยได ้ ใชได

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

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

ทัวร์ ยโุ รป GLACIER EXPRESS SWITZERLAND GRAND TOUR สวิตเซอร์ แลนด์ 10วัน 7คืน (TG)

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี 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
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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