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สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่/ นั่งรถไฟ 2 สาย (เบอร์นนิ่า เอ็กซ์เพรส & กลาเซียร ์เอ็กซ์เพรส)/ 

โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวยุโรป/ นอนโรงแรมเมืองเซอรแ์มท 1 คืน/ นอนโรงแรมเมอืงอินเทอร์ลาเก้น 2 คนื/ อาหารเมนู

พิเศษ ฟองด ูเที่ยงประเทศสวิสต้องรองลิ้มชมรสไม่ควรพลาด/ อาหารเอเชีย (จนี) / เดนิทางโดยการบินไทย บนิตรง 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

105,000. - 
 มัดจ ำท่ำนละ 30,000. - 

26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 09 – 17 ส.ค. 62 20 – 28 ก.ย. 62 

18 – 26 ต.ค. 62 15 – 23 พ.ย. 62 27 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63 
 

Switzerland 9 Days 
สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน 

 

วันท่ี  (1) กรุงเทพฯ  
วันท่ี  (2) กรุงเทพฯ – มิลำน – ดูโอโม่ – โคโม่   
วันที่   (3)  โคโม ่– ทีรำโน่ น่ังรถไฟเบอร์นิน่ำ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ ์
วันที่   (4) เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท น่ังรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท 
วันที่    (5) เซอร์แมท – ยอดเขำกอร์เนอร์กรำท – ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซำนน์  
วันที่   (6) โลซำนน์ – เจนีวำ – อินเทอร์ลำเก้น    
วันท่ี   (7) อินเทอร์ลำเก้น – กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – เลำเทอร์บรุนเนน – ลูเซิร์น – ซูริค 
วันท่ี   (8) ซูริค – กรุงเทพฯ 
วันท่ี    (9) กรุงเทพฯ  
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ  
 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D ประตู 3 
 

วันที่ (2) กรุงเทพฯ – มิลำน – ดูโอโม่ – โคโม่   
 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลำน โดยเที่ยวบิน TG 940 
07.35 น. เดินทางถึง มิลำน (Milan) หรือ มิลำโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่ง

แฟชั่นส าคัญเมืองหนึ่งของโลก 
 แวะถ่ำยรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป 
“วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น” 
 อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมำนูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) ท่าน
จะได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น LOUIS VUITTON, VERSACE, PRADA, TOD’S เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโคโม่ หรือ เมืองโคโม (Como) เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทพเลสาบ และถูกล้อมรอบด้วยภูเขา 

เป็นเพื่อที่คู่ควรแก่การพักผ่อน 
ล่องเรือชมทะเลสำบโคโม่ (Lake Como) เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง โคโม ในแคว้นลอม
บาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพ้ืนที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด 

 รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Metropole Suisse หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (3)  โคโม่ – ทีรำโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่ำ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ ์
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองทีรำโน่ (Tirano) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของอิตาลี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางด้วย รถไฟเบอร์นิน่ำ เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมือง

ตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกรำบึนเดิน 
(Graubünden) ตั้งอยู่จุดสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอัน
งดงาม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sonne หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (4) เซ็นต์ มอริทซ ์– อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็น

จุดที่นักท่องเที่ยวนิยม  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน นั่งไฟสำยโรแมนติก สำยกลำเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) สู่ เดินทางสู่ เมืองเซอร์

แมท (Zermatt) ตั้งอยู่ เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ 
ครอบคลุมพ้ืนที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์แมทนี้ถือว่ำเป็นเมืองที่ปรำศจำกมลภำวะ
โดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามน าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด น าท่านเที่ ยวชมความ
งามของเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษ น าท่านเดินเล่นชมความงามของเมืองที่มี
ชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Simi หรือเทียบเท่ำ 
  

วันที่   (5) เซอร์แมท – ยอดเขำกอร์เนอร์กรำท – ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซำนน์  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขำกอร์เนอร์กรำท (Gornergrat) โดยรถไฟที่ใช้กลไกเฟืองและโซ่แห่งแรกในสวิส
เพ่ือขึ้นไปที่โกเมอร์กราทจะใช้เวลาประมาณ 33 นาที ซึ่งเปิดตลอดปีบนยอดสูงถึง 3089 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล หากคุณใช้บริการคุณจะมองเห็นยอดเขาแอลป์  29 ยอด และที่นี่คุณจะพบกับโรงแรมที่อยู่
สูงที่สุดบนยอดเขาแอลป์ของสวิส เพ่ือชมยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียง
มากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี รูปทรงปิรามิดที่งดงาม
ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ Zermatt ในส่วนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche 
ในส่วนเมืองของอิตาลี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the 

Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล  
น าท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีต
ได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้  
น าท่านชม เมืองโลซำนน์ (Lausanne) นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม De la paix Lausanne หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (6) โลซำนน์ – เจนีวำ – อินเทอร์ลำเก้น    
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เจนีวำ (Geneva) ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับ แม่น้ ำโรห์น 
(Rhone river) เป็นแหล่งน้ าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง  
เที่ยวชม ย่ำนเมืองเก่ำ แวะถ่ายรูปกับ วิหำรเซนต์ปิแอร์ (St.Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มี
ความส าคัญมากเป็นอันดับต้นๆของกรุงเจนีวา / แวะถ่ายรูปกับ Monument International de La 
Reformation หรือ Reformation Wall รูปแกะสลักบนแนวก าแพงเมืองโบราณประกอบด้วยรูปปั้นของ 
William Farel, John Calvin, Theodore Beza และ John Knox บุคคลซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
ปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม น้ ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ าพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) น้ าพุที่ได้รับ

การยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและแวะถ่ายรูปกับ นำฬิกำดอกไม้ สัญลักษณ์ที่ส าคัญของ
เมืองเจนีวา 

 เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลำเก้น (Interlakan) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง (พิเศษ เมนู ฟองดู) 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Metropole หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (7) อินเทอร์ลำเก้น – กรินเดอวำลด์ – ยอดเขำจุงเฟรำ – เลำเทอร์บรุนเนน – ลูเซิร์น – ซูริค 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ (Grindelwald) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบ

เขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึ้นรถไฟสายจุงเฟ
ราบาห์เนน สู่ ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความ
งดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขำที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top Of Europe) 
และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Top Of Europe 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  เลำเทอร์บรุน เนน (lauterbrunnen) เป็นหมู่บ้ านในรัฐแบร์นของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ อยู่ลึกเข้ามาจากเมืองอินเทอร์ลาเคินราว 12 กิโลเมตรและตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วย
ทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไป
ยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ 

 เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคำแห่งทวีปยุโรป” (The 
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อย
สลับกับเนินเขาและไหล่เขา 
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ถ่ายรูปกับ สะพำนไม้ชำเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัว
ข้ามแม่น้ ารอยส์ มุงหลังคาแบบโบราณ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความ
เป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี  
ชม อนุสำวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ 
ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกัน
พระราชวัง  

 เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิน ของโลก และตลาดหลักทรัพย์ที่
ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก 

 ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Zurich Messe หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่  (8) ซูริค – กรุงเทพฯ 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ท่ำอำกำศยำนโคลเทิน ซูริค (Kloten Airport Zurich)  
13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971 
 

วันที่   (9) กรุงเทพฯ  
 

17.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
------------------------------------------------------------ 
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อัตรำค่ำบริกำรทัวร์สวสิเซอรแ์ลนด ์9 วัน (TG) 
 

 

 

อัตรำนี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น และเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการ

เดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรำนี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 900 บาท / ทา่น ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจำกพวกมิจฉำชีพ 

กรุณำดูแลและยกกระเป๋ำเดินทำงด้วยตัวเอง  
 

เงื่อนไข 
กำรส ำรองที่ 

งวดที่ 1 : ส ำรองที่นั่ง มัดจ ำทำ่นละ 30,000 บำท    
พร้อมส่งส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทำงอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทำงไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช ำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง 

รำยละเอียดอัตรำค่ำบริกำรส ำหรับคณะเดินทำง (ผู้ใหญ่) 15 ท่ำนขึ้นไป รำคำ (บำท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   105,000. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   103,000. - 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ  100,000. - 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   15,000. - 

mailto:sp@beelinetour.com
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กำรช ำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ำกัด 

 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำคิวเฮ้ำส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

• KBank ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนสำธุประดิษฐ์ เลขท่ี 033-1-98948-7 

• KTB ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนจันทน์ เลขท่ี 036-1-44386-2 

• BAY ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ สำขำย่อยคิวเฮ้ำส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพ่ือแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 

2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด”  
กำรยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกกำรเดนิทำง 

นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด าเนนิการคืนเงนิให้ผู้ช าระเงินมัดจ าภายใน 
15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทำงยกเลิกกำรเดินทำงเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สำมำรถเดินทำงได้ 
ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจ า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงนิมัดจ าเทา่นัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour


  Update 23/05/2019 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
                     Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               8 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (สถำนฑูตสวสิเซอร์แลนด์) 
(ใช้เวลำในกำรขอวีซ่ำประมำณ 1 อำทิตย์) 

ณ ปัจจุบัน สถานฑูต ไม่อนุญาต ให้ดึงเล่ม Passport หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าลูกค้ามีแผนเดินทางที่ 
ต้องใช้ Passport กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม  
ในช่วงที่ลูกค้าจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ และกรุณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยื่นวีซ่าในสมัยก่อน ) 

1. หนังสอืเดนิทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดอืนขึ้นไป และ มีหนา้ว่างอย่างน้อย 2 แผ่น 
(หากมเีล่มเก่ากรุณาแนบเลม่เก่ากอ่นหน้าเล่มปัจจบุันมาด้วย) 

2. รูปถ่าย สี หน้าตรง ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รปู พ้ืนฉากหลงั
รูปตอ้งเปน็พื้นสขีาว (อย่าถา่ยเอง เพราะพ้ืนเป็นสเีทา ใช้ไม่ได้) ห้าม
สวมแวน่สายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน...สถานฑูตมีการ
เทียบรูปกับหน้าวีซา่ที่เคยได้รับ)  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่

มาด้วย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนค าน าหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้ค าน าหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบัตร  
8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  
9. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   
 

10. หลักฐานการท างาน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน) ท ำเป็นภำษำอังกฤษ 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดส าเนาอายุไม่

เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
วันเดินทางที่จะไป 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา  

 

11. หลักฐำนกำรเงิน  
ใช้บัญชีออมทรัพย์ยื่นขอวีซ่า โดยการขอ Statement หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน โดยมียอด ณ เดือน
ปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า 

 

 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
 

12. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน (เพ่ือนและสามีภรรยาที่

มิได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 
(พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / 
สามี-ภรรยาที่ไม่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถรับรองให้กันและกันได้ / ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรุณาแนบรายการเดินบัญชีหรือ Statement พร้อมกับ Bank Certificate 1 ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

13. กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 
จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย  

--------------------------------------------- 
 


