
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEY08 FOLLOW ME TO SWISS 7วนั 4คนื 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 67,900.- 
 พชิติยอดเขาทติลสิ ชมทศันยีภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์ 

 ชมน า้ตกขนาดใหญท่ีส่ดุของทวปียโุรป แมน่ า้ไรน ์

 ชมสะพานไมซ้าเปล สะพานไมเ้กา่แกอ่ายเุกอืบ 700 ปี 

 ถา่ยรปูกบัสอ้มยกัษ ์The Fork ทีต่ ัง้โดดเดน่อยูก่ลางทะเลสาบ 

 ชมบอ่หมสีนี า้ตาล ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์ 

 อสิระชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store รา้นคา้นาฬกิาช ัน้น าระดบัโลก 
 

ราคารวมวซีา่ และ แถมฟร!ี! แพ็คเกจ Test & Go 
เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี  

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

17-23 พ.ค. 65 69,500 69,500 64,000 14,500 20 
 

 
 

แถมฟร ีแพ็คเกจ 

Test & Go 

ในกรณีไมร่บั  

Test & Go  

รบัสว่นลด 2,500 

23-29 พ.ค. 65 67,900 67,900 62,400 14,500 20 

29-04 ม.ิย. 65 69,500 69,500 64,000 14,500 20 

07-13 ม.ิย. 65 69,500 69,500 64,000 14,500 20 

14-20 ม.ิย. 65 69,500 69,500 64,000 14,500 20 

>> ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่บรกิารแลว้<< 

 

 

 

 



 

DEPARTURE:  EY407  BKK-AUH  19.30-23.10   

    EY073  AUH-ZRH  03.15-07.55 

 RETURN       : EY074  ZRH-AUH  11.00-18.55 

    EY402  AUH-BKK  22.35-08.05    
 

16.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 เคาท์
เตอร ์Q สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.30 น. น าทา่นเดนิทางออกส ่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิ ETIHAD 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY407 

23.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
 

03.15 น. น าทา่นเดนิทางส  ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบนิที ่EY073 

07.55 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 

6 ชัว่โมง ชว่งฤด รอ้น) จากนัน้น าทา่นเดนิทางส  ่เมอืงซุรคิ (Zurich) (ระยะทาง 12 กม. ใชเ้วลา 15 นาท)ี 
พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ เริ่มตน้ที ่

สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่ร จั้กกันในนาม 

Helmhausbrücke เป็นสะพานขา้มถนนและเดนิเทา้ทีเ่ปิดขึน้

ในปี 2381 ตัง้อย เ่หนือแมน่ ้า Limmat ในใจกลางเมอืงซ รกิ 

สะพาน สามารถเดนิขา้มไปมาได ้ระหว่างสองฝ่ังของโบสถ์

ส าคัญของซ รคิ ฟากนงึม ีโบสถ ์Fraumünster ทีเ่ลือ่งชือ่

เรื่องความงดงามของกระจกส ีซึง่โบสถนั์บเป็นไฮไลทข์อง

เมืองช ริคเลยก็ว่าได ้เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มี

จุดเด่นอย ่ที่เป็นหอคอยตกึค ่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünster จงึน าเสนอ

ออกมาในร ปแบบประต แกะสลักในศลิปะยุคกลาง อฐิหนิถ ก

ใชใ้นการก่อสรา้งตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง

กระจกที่มีสีสัน ทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส  Augusto 

Giacometti นอกจากนี้ยังมปีระต ทองสัมฤทธิห์ร หราทีตั่ง้อย ่

ทางฝ่ังทิศเหนือและทิศใต ้โบสถ์เซนต์ปีเตอร ์ (St. 

Peter’s Church) ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ 

ไฮไลทท์ีส่ าคัญคอืมอีนาฬกิาขนาดใหญโ่ดยหนา้ปัดของหอ

นาฬิกามีเสน้ผ่านศ นย์กลาง 8.7 เมตร ขึน้ชื่อว่าเป็นหอ

นาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป จากนัน้อสิระใหท้า่นชอปป้ิง

ต า ม อั ธ ย า ศั ย ที่  ถ น น บ า น โ ฮ ฟ ซ ต ร า ส เ ซ อ 

(Bahnhofstrasse) ถนนนี้ ค ว า ม ย า ว ป ร ะ ม าณ  1.4 

กโิลเมตร ที่ร จั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิง มี

รา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกนัมากมาย ไดรั้บการขนานนามวา่

เป็นถนนทีแ่พงทีส่ดุในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, 

Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  รา้น

เครื่องประดับ  รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหร เป็นจ านวน

มาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่) 

 น าท่านเดินทางไปส ่ เมืองส ่  เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน 
(Schaffhausen) (ระยะทาง52ก.ม. ใชเ้วลา1ชม.) เมอืงทีต่ัง้อย ท่างตอนเหนือของประเทศ ซึง่ตัง้อย ่
ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนทีัง้ 3 ทศิทางโดยม ีแมน่ า้ไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมอืง ใหท้่านชมความ

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี– ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ – เมอืงซรุคิ - สะพาน Münsterbrücke  - 

โบสถ ์Fraumünster - โบสถ ์Grossmünster – โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – เมอืงซาฟฟ์เฮา

เซนิ -  แมน่ า้ไรน ์– เมอืงลเูซริน์ – สะพานไมซ้าเปล – อนสุาวรยีส์งิโตหนิ          อาหาร เทีย่ง,เย็น                 



งามของน ้าตกไรน์ เป็นน ้ าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีป
ยโุรป ตัง้อย บ่นแมน่ ้าไรนบ์รเิวณพรมแดนระหว่างรัฐซาฟฟ์
เฮาเซนิ กับรัฐซ รคิ น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 เมตร
และส ง 23 เมตร ปลาทั่วไปไมส่ามารถว่ายขึน้น ้าตกแห่งนี้
ได ้มเีพยีงปลาไหลเท่านัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไต่
ขึ้นน ้ าตก น ้ าตกแห่งนี้ถือก าเนิดขึ้นในยุคน ้ าแข็งครั ้ง
สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้่านอสิระ
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน ้าตก
ไรน ์  จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดินท า งส ่  เ มือ ง ลู เ ซิ ร ์น 
(Lucerne)  (ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา1 ชม. 15นาท)ี  
ในเมอืงล เซริน์ส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมอืงเก่าและบริ
เวรณทะเลสาบ เริม่จากสัญลักษณ์ของเมอืงคอื สะพาน
ไมซ้าเปล (Chapel bridge)  สะพานไมอ้ายเุกอืบ 700 
ปีนี้เป็นสะพานมหีลังคาคลุมที่ทอดขา้มแม่น ้ารอยสจ์าก
สถานรีถไฟไปส ฝ่ั่งเมอืงเกา่ มจีดุเด่นคอืภาพเขยีนบนคาน
ไม ้ใตห้ลังคาตลอดความยาวของสะพานมหีลังคาคลุมที่
ทอดขา้มแม่น ้ า รอยส์จากสถานีรถไฟไปส ่ ฝ่ั ง เมือง
เกา่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิ (The Lion Monument) ที่
แกะสลักอย ่บนหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีล่ซ ึง่มี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ย ่โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ความกลา้หาญ ซือ่สัตยแ์ละ
จงรักภกัดขีองทหารสวสิ ทีเ่สยีชวีติไปในการตอ่ส ป้้องกนัพระราชวัง ระหว่างการปฏวิัตใิหญ่ของฝร่ังเศส 
   

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี2่)  

 ทีพ่กั: Ibis Style Luzern city* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี3่) 
น าทา่นเดนิทางส  ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 36 ก.ม. 

ใชเ้วลา 45 นาท)ี  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อย ่บนเขาส ง อย ่ในรัฐ

ออบวัลเดิน ประเทศสวติเซอร์แลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขา

แอลป์ จดุส งสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่

ยอดเขาทิตลิสมีความส งประมาณ 3,020 เมตรเหนือ

ระดับน ้าทะเลปานกลาง จากนั้นไปที่ สถาน ีEngelberg 

Talstation Titlis เป็นทีตั่ง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่

เดนิทางขึน้ส  ่ยอดเขาทติลสิ  )Titlis) ทา่นจะไดส้ัมผัสกับ

กระเชา้ทรงกลมที่เ รียกว่า  โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์  ที่จะ

หมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถด ว ิวได ้360องศาในขณะที่

เคลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงาม

ของเทอืกเขาแอลป์ ชม Glacier Cave ถ า้น า้แข็งที่

สวยงาม และเดนิเลน่ถา่ยร ปหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และ

ชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง

ครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี

ความยาว 100 เมตร ความส ง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้

ผา อสิระใหท้า่นถา่ยร ปตามอธัยาศัย 

       เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

   พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ท ี4่)   

จากนั้นน าท่านเดินทางส ่  เมืองอินเตอร์ลาเคน
(Interlaken) (ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา 1 ชม. 20 
นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมอืนในฝันตัง้อย ่

วนัทีส่าม      เมอืงลเูซริน์ -  เมอืงแองเกลิเบริก์ -  สถาน ีEngelberg Talstation Titlis -  ยอดเขาทติลสิ -   

Glacier Cave ถ า้น า้แข็งทีส่วยงาม -  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK  - เมอืงอนิเตอรล์าเคน   

                                                                                                  อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น                        



ระหวา่งทะเลสาบท น Thun และทะเลสาบเบยีนซ ์Bienz ลอ้มรอบดว้ยภ เขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงาม
มาก ใหท้า่นชมความสวยงามและเก็บภาพประทับใจ  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี5่)  

 ทีพ่กั: Hey hotel* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี6่) 
น าทา่นเดนิทางส  ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง144ก.ม.ใชเ้วลา 1ชม. 20 นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมน

ตกิน่ารักตัง้อย ใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด์ นักท่องเทีย่วต่างก็ขนานนามเวเว่ยใ์หเ้ป็นไขม่กุแห่งรเิวยีร่า

สวสิ Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทุกฤด กาล และเม ืองนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้

ของ  ส านักงานใหญ่ของบรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล่ Nestleดว้ย แวะถ่ายร ปกับจุด

ไฮไลทข์องเมอืง รูปปั้น ชาล ีแชปปลิน้ (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงใน

อเมริกาที่มีความหลงใหล

และเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานที่

พักกายใจในบัน้ปลายของ

ชวีติ ถ่ายร ป สอ้มยกัษ ์

The Fork ที่อย ่กลาง

ทะเลสาบหนา้พิพิธภัณฑ์

เ น ส ท์ เ ล่  แ ล ะ 

Photography Museum 

ที่ตั ้งอย ่ใกลก้ับทะเลสาบ

เจนีวา เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ล่า

เรือ่งราวของชา่งภาพและการถา่ยภาพตัง้แตต่น้จนถงึปัจจบุนั รวมถงึอปุกรณ์ถา่ยภาพมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี7่) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางส ่ เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง6ก.ม.ใชเ้วลา 10 นาที)  แวะ

ถา่ยภาพกบัววิสวยๆของภ เขาทีโ่ดง่ดังของเมอืงมองเทรอซ ์Dent de Jaman ทีม่ดีอกไมป่้าทีส่วยงาม

แปลกตาอย ่มากมาย เสน้ทางมาภ เขาล กนี้นี้ใชส้ าหรับการเดนิป่า วิง่ และท่องเทีย่วธรรมชาตเิป็นหลัก 

จากนัน้ไปกันต่อที ่Rochers de Naye โรเชอรเ์ดอนาเย ่ ส ง 2,042 เมตร (6,699 ฟตุ) อย ใ่น

เทอืกเขา Swiss Alps สามารถมองเห็นววิทะเลสาป Geneva ที ่Montreux ไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาทา่นไป

ชมดา้นนอกของ Montreux casino คาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงและยังเป็นคาสโินทีถ่ กกฎหมายอกี

ดว้ย  ไปต่อกันที ่Queen studio experience พพิธิภัณฑข์นาดยอ่มของวง QUEEN ประวัตขิองวง 

ตน้ฉบับเนื้อเพลง เครือ่งมอืและอุปกรณ์บางส่วน และ

เครื่องแต่งกายบนเวที จากนั้นแวะถ่ายภาพกับ 

อนุสาวรยี ์Freddie Mercury สรา้งเพือ่เป็นเกยีรติ

แก่ FREDDIE MERCURY นักรอ้งวง Queen ตั ้ง

ตระหง่านหันหนา้เขา้หาทะเลสาบดว้ยท่าก าปั้นทีช่ ข ึน้

ไปในอากาศอยา่งภาคภ มใิจ อกีมอืหนึง่ของเขาถอืขา

ตัง้ไมโครโฟนอันเป็นสัญลักษณ์ของเขา เป็นสว่นหนึง่

ของความทรงจ าที่มีชีว ิตของเมืองและเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ และผ ม้าเยีย่มยังน าดอกไมม้ากมาย

นับไมถ่ว้น ซึง่มกัเป็นสเีหลอืงตามสโีปรดของเฟรดด ี 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี8่)  

 ทีพ่กั: Hilton Evain-les-Brains* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

 

วนัทีส่ ี ่       เมอืงอนิเตอรล์าเคน  - เมอืงเวเวย่ ์- รปูปัน้ชาล ีแชปปลิน้ -  สอ้มยกัษ ์The Fork -  Photography 

Museum – เมอืงมองเทรอซ ์-  Dent de Jaman – โรเชอรเ์ดอนาเย ่-  Montreux casino -  Queen studio 

experience - อนสุาวรยี ์Freddie Mercury                                           อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น                   



เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี9่) 
น าทา่นเดนิทางส  ่กรงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง169ก.ม.ใช ้

เวลา1 ชม. 45 นาท)ี  นครหลวงอนังามสงา่ของประเทศ และ
เป็นเมอืงมรดกโลกอันล ้าค าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาส  ่ปัจจุบัน 

เบริ์น ถ กสรา้งขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การย เนสโก ้

ประกาศใหส้ว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก จนไดเ้วลาอัน

สมควร บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Pit)  เมือ่มาถงึเมอืงนี้ ก็

ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมีก่อน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบริน์ ทีว่่าสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวาม

เป็นมาเกา่แก ่ตัง้แตส่มัยผ ค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สัตว ์

สัตวตั์วแรกทีล่า่ได ้คอื หม ี ความน่ารักของหมไีดท้ัง้ในชว่ง 

ฤด รอ้น และ ฤด หนาว ชมนาฬิกา ไซ้ท ์กล็อคเค ่

(ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายุคกลางทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของ

ยา่นเมอืงเกา่เบริน์ ถ กสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปีที่

มโีชวใ์หด้ ทกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ปัจจบุนัเป็นหนึง่ใน

สัญลักษณ์ที่มีชื่อ เสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น โบสถ์

เบริน์ เป็นโบสถห์ลังการปฏิร ปของสวสิ สรา้งขึน้ในสไตล์

โกธกิ เริม่กอ่สรา้งในปี 1421 หอคอยส ง 100.6 เมตร สรา้ง

เสร็จในปี 1893 เป็นมหาวหิารทีส่ งทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

และเป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีม่คีวามส าคัญระดับชาต ิ
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่0) 

จาก นั้นน าท่ าน เที่ ย วชม  เมืองซุก  (ZUG) 

(ระยะทาง35กม. ใชเ้วลา 35 นาที) เป็นเมื่องที่
ร ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับ

หนึ่งในสบิของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมือง

เกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยุโรปในยุค

กลาง สิง่ที่จะท าใหท้่านประทับใจคือร ส้กึไดถ้ึง

อากาศที่สดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้

ตัง้อย ่บนทะเลสาบ Zug Old town เมอืงเกา่  

ของซุกที่เป็นบา้นป ดว้ยหนิ นอกจากนี้ยังมีศ นย์

ประวัตศิาสตรข์นาดเล็กทีม่อีาคารทีโ่ดดเดน่หลาย

แหง่ในบรรยากาศแบบดัง้เดมิ สพีาสเทลและสว่น

หนา้อาคารเกา่แก ่ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 บง่บอกถงึ

ลักษณะทั่วไปของอาคารซกุทีม่เีสน่ห ์เดนิเลน่ตามแนวชายฝ่ังทะเลสาบที่สะอาดมาก จากนัน้เยีย่มชมและ

ถา่ยภาพกับ หอนาฬกิา Zytturm ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกอกีชิน้หนึง่ทีตั่ง้อย ใ่นเมอืงซกุ เป็นหอคอยส ง 52 

เมตร หลังคาทีม่ลีวดลายโดดเด่นเป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีตั่ง้อย ่เป็นนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีส่ามารถบอก

ขา้งขึน้ขา้งแรมของพระจันทร ์บอกวันในสปัดาหไ์ดด้ว้ย จากนัน้อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิา

ชัน้น าระดับโลกใหท้า่นเลอืกซือ้ อาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 

Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่1)  

 ทีพ่กั: A-JA Zurich – Das city* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้        เมอืงเวเวย่ ์-กรงุเบริน์ - บอ่หมสีนี า้ตาล - ชมนาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่- โบสถเ์บริน์  - เมอืงซกุ -   Zug 

Old town -  หอนาฬกิา Zytturm -  Lohri AG Store                               อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น                



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี1่2) จากนัน้น าทา่นเดนิทางส  ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิู
รคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางกลับส ก่รงุเทพฯ 

11.00 น.          เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY074 

18.55 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น.   เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

08.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update: 18/3/2565 

************************************************ 

 

หมายเหต ุ: เง ือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ 

รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หน่วยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้

จดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22 มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด -19 ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดร์บัรอง ม ีดงันี ้ 
 

1. Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

2. Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

3. AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

4. Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 

5. Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) 

6. Sinovac (CoronaVac) 

ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิ ครบ 2 โดส ทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

วนัทีห่ก        เมอืงซุก - ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ - ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี                              อาหาร เชา้  

วนัทีเ่จ็ด        สนามบนิสวุรรณภมู ิ



ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกขอ้ม ลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

2. ผ เ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 ครัง้  

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท า

การแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผ่ เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและท่านยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้ม ลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผ เ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่ กคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 



1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ VISA เชงเกน้ (Switzerland) 5,000 บาท 

8. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผ เ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้ม ลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีล กคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน

เฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

11. แพคเกจ “Test & Go” เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (บรษัิทมแีพ็คเกจส าหรับทา่นทีส่นใจหรอืทา่น

สามารถจองเองได)้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO  หรอื 2,300 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผี ร้ว่มคณะไมถ่งึ 10ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อย น่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของส ญหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผ ส้ บบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผ ท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อย ก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผ เ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผ จั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผ จั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผ ม้อี านาจของผ จั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผ จั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผ่ เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่ กตอ้ง 

หรอื การถ กปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12 .การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุม

การรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  

มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทาง

เทา่น ัน้ แตท่ ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผ จั้ด 

ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผ จั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผ ม้อี านาจของผ จั้ดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผ จั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผ่ เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่ กตอ้ง 

หรอื การถ กปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานท ตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท า

พาสปอรต์เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผ ส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทาง

บรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานท ต 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ ร ปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3

เดือน หา้มตกแต่งร ป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใส่เครือ่งประดับ,หา้มใส่คอนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นร ปที่ถ่ายจากรา้น

ถา่ยร ปเทา่นัน้ 



** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ ปถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 

(ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานท ตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีค ส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

 

กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาส ตบิตัร 

 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาส ตบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผ ป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผ เ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอื

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผ เ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บตุรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/

อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ย ต่ามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 

โดยมนีายอ าเภอหรอืผ อ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถ กตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัด

หมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้

เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผ ้

มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผ เ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไม่

ตอ้งระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตรา

บรษัิท และลงนามผ ม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 

(DBD), (คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 



4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเท่านัน้ สถานท ตไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีค ส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิร ปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บญัชทีีส่มบ รณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือย ใ่นบญัชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงให ้

เห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับส ภ่ มลิ าเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผ ย้ืน่ค ารอ้งวีซ่า ปริน้เอกสารผ่าน 

Internet/Application ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผ เ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผ ส้นับสนุน 

(Sponsor)  ด า เ นินกา รตาม เอกสารข า้ งต น้  พร อ้มกับขอจดหมาย รับ รองฐานะกา ร เ งินจากธนาคา ร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผ ส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบชุือ่ผ เ้ดนิทาง/ผ ท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้

ตรงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 

วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้ม ลความเป็นจรงิ 

เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้ม ลใหก้ับทางสถานท ตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้ม ลสว่นตัวแทนผ ส้มคัรได ้หากสถานท ตตรวจพบวา่ขอ้ม ลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้ม ลไมถ่ กตอ้งกบัความเป็น

จรงิ ทา่นอาจถ กปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้ม ลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถ กระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถ กปฏเิสธวซีา่ สถานท ตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 



  

 หากถ กปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผ ส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 

 บางกรณี สถานท ตอาจมกีารสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผ ส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานท ตนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานท ต และหากสถานท ตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานท ตเชน่กนั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานท ตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถ กบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้ม ลยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้ม ลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้ม ลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ย ต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

.............................................. 

5. ทีอ่ย พ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส 

.............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี 

.......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 



.............................................................................................................................................................

. 

ทีอ่ย ท่ีท่ างาน 

........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์

.......................... 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อย ก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอย  ่

11. ชือ่-สกลุค ส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

..................... 

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ 

...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

...................... 

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ 

................... 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่

.................................................. 

16. เคยถ กพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถ กปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 

................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอย ข่องผ ร้อ้งขอ 

            ตวัผ ข้อวซีา่เอง    มผี อ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จาก

ทางสถานท ต         กรณีวซีา่ของท่านไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 



 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้ม ลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถ กตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้ม ลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่

สถานท ต เนือ่งจากขอ้ม ลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานท ตผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้ม ล

ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้ม ลการท างานของท่านให ้

ชดัเจน (ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานท ตด ประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานท ต บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผ่ เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


