
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IEY05 MEMORY OF GRAND SWITZERLAND 8วนั5คืน 

จงุเฟระ ซรูคิ ลเูซริน์ อินเตอรล์ะเคน เซอรแ์มท เจนีวะ 
 

สุดคุ้ม... เที่ยวจดุเช๏คอนิของสวิสครบในโปรแกรมเดยีว!!  
นั่งกรฯเช้ะลอยฟะ๋ Eiger express พิชิตยอดเขะจุงเฟระ „‟TOP OF EUROPE’’ นั่งรถไฟสู่หมู่บ้ะนเซอร์แมท  
ชมวิวยอดเขะแมทเทอรฮ์อร์น น ๊ะตกไรน์ น ๊ะตกที่ใหญท่ี่สุดในยุโรป ดูกะรผลิตชีสที่โรงงะน ละเมซงเดอกรแูยร์   
เช๏คอินแลนด์มะร์ค สฯพะนไม้ชะเปล อนุสะวรีย์สิงโตหิน น ๊ะพุจรวดเจ๏ทโด เก้ะอ๊ีสะมขะ สวนเดอน๏องตู ศะละไทย  

สวนเฮอเฮ่อมัท รูปปั๊ น Charlie Chaplin ประสะทชิลยอง ทฯเลสะบเบรียนซ ์หมู่บ้ะนเละเทอร์บรุนเนิน  
พิเศษ!!! ลิ๊มลองเมนูยอดฮติ „‟ชีสฟองดู‟‟ จะกเมืองกรูแยรต์้นต ะรับ สวรรค์ของคนรักชีส  

optional tour!! นั่งรถไฟสะย Gornergrat bahn หรือที่รู้จักกนัในชื่อ รถไฟไต่เขะ 
 

เดินทะงโดยสะยกะรบิน ETIHAD AIRWAYS 
น ๊ะหนักสัมภะรฯโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 

 
 

วันเดนิทะง ระคะผู้ใหญ่ 
(บะท) 

ระคะเด๏ก   
(บะท) 

ระคะเด๏ก  
ไมม่ีเตียง 
(บะท) 

พักเดี่ยว/เดนิทะง 
ท่ะนเดียว เพ่ิม 

(บะท) 

ทีน่ั่ง หมะยเหต ุ

02-09 กุมภะพันธ์ 66 69,900  
ไมม่ีระคะเด๏ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2ป ึ
ระคะ 12,500 บะท) 

61,400 17,500 25  

10-17 กุมภะพันธ์ 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 กมุภะพันธ์ 66 69,900 61,400 17,500 25  



03-10 มนีะคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 มนีะคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

22-29 มนีะคม 66 75,900 67,400 17,500 25  

13-20 เมษะยน 66 89,900 81,400 17,500 25  

26 เมษะยน – 
03 พฤษภะคม 66 

79,900 71,400 17,500 25  

>> ไม่รวมค่ะบริกะรแลฯย่ืนวีซ่ะ (ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 5,500 บะท << 
 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  EY407 BKK-AUH 19.10-23.15 
  EY051 AUH-GVA 02.50-06.50  
RETURN:           EY074 ZRH-AUG 10.00-18.55 
    EY402 AUH-BKK 22.50-07.55 
 

ทีท่ ะกะรองค์กะรสหปรฯชะชะติปรฯจ ะกรุงเจนีวะ  
 

16.00 น. พร้อมกัน ณ ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ  อะคะรผู้โดยสะรรฯหว่ะงปรฯเทศขะออกชั๊น 4 สะยกะรบิน ETIHAD AIRWAYS 
โดยมีเจ้ะหน้ะที่บริษัทฯคอยต้อนรับแลฯอ ะนวยควะมสฯดวกด้ะนเอกสะร ติดแท๏กกรฯเป๋ะ 

19.10 น.     น ะท่ะนเดินทะงออกสู่ ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสะยกะรบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY407 
23.15 น.   เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติอะบูดะบี ปรฯเทศสหรัฐอะหรับเอมิเรตส์ แวฯพักเปลี่ยนเคร่ือง   
 

 
 

 
 

02.50 น.  น ะท่ะนเดินทะงออกสู่ ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสะยกะรบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY051 
06.50 น.  เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติเจนีวะ ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์ น ะท่ะนผ่ะนพิธีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯศุลกะกร น ะท่ะน 
 ผ่ะนข๊ันตอนกะรตรวจคนเข้ะเมืองแลฯพิธีกะรทะงศุลกะกร (เวละท้องถิ่นช้ะกว่ะปรฯเทศไทย 6 ชั่วโมง) จะกนั๊นน ะท่ะน

เดินทะงสู่ เมืองเจนีวะ Geneva  เมืองที่ได้ชื่อว่ะเป๐นศูนย์กละงทะงกะรเงิน แลฯ กะรทูตตั๊งอยู่มะกที่สุดในโลก เป๐นเมือง
ใหญ่อันดับสองของปรฯเทศ (รองจะกเมืองซูริค) โดยถือว่ะเป๐นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป๐นที่รู้จักของคนทั่วโลก
มะกมะย เป๐นภูมิภะคที่ใช้ภะษะฝร่ังเศสเป๐นหลัก แวฯถ่ะยภะพกับแลนด์มะร์คของเมืองนี๊ เร่ิมต้นที่ ทฯเลสะบเจนีวะ 
Geneva Lake เป๐นจุดท่องเที่ยวส ะคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทฯเสสะบเต๏มไปด้วยสวนสะธะรณฯ แลฯ สวนหย่อมที่
สวยงะม แลฯดืงดูดสะยตะด้วย น ๊ะพุจรวดเจ๏ทโด Jet d-Eau ที่มีน ๊ะพุพุ่งสูงถืง 400 ฟุตเหนือทฯเลสะบเจนีวะ นอกจะก
เต๏มไปด้วยพ๊ืนที่สีเขียวแล้ว ยังมีพ๊ืนที่เขตเมืองเก่ะที่มีตรอกซอกซอยที่มีควะมน่ะสนใจทะงปรฯวัติศะสตร์ แวฯถ่ะยภะพกับ 
Reformation Wall รูปปั๊ นแกฯสลักนนูของ 4 นักประชญ์บนแนวก ะแพงเมืองโบระณ ปรฯกอบด้วย William Farel, John 
Calvin, Theordor Beza แลฯ John Knox บุคคลซ่ืงมีบทบะทส ะคัญในกะรปฏิรูปคริสต์ศะสนะนิกะยโปรแตสแตนท์ใน
ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนื่ง          ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ-ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติอะบูดะบี 

วันที่สอง         ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติอะบูดะบี-ทะ่อะกะศยะนนะนะชะติเจนวีะ-เมอืงเจนีวะ-ทฯเลสะบเจนีวะ-น ๊ะพุจรวดเจ๏ทโด-  
 Reformation Wall-เก้ะอี๊สะมขะ-จัตุรัส Place des Nations-ที่ท ะกะรองค์กะรสหปรฯชะชะติปรฯจ ะกรุงเจนีวะ- 
 วิหะรเซนต์ปิแอร์-เมืองโลซะนน์-สวนเดอน๏องตู-รูปปั๊ นลิง 3ตัว-ศะละไทย           อะหะร เที่ยง, เย๏น 
 



 แลฯอีกหนื่งแลนด์มะร์คชื่องดัง เก้ะอี๊สะมขะ The broken 
chair ถูกสร้ะงขื๊นในปึ 1997 โดยตั๊งอยู่ที่ จัตุรัส Place des 
Nations เป๐นจัตุรัสที่เก่ะแก่ที่สุดในเจนีวะ ภะยรอบบริเวณที่
แห่งนี๊มีทั๊งร้ะนค้ะ ร้ะนอะหะร แลฯคะเฟม่ะกมะย มีบริเวณให้
ทุกท่ะนได้แวฯถ่ะยภะพแลฯพักผ่อนได้ตะมอัธยะศัย โดยตัว
เก้ะอี๊ตั๊งปรฯชันหน้ะปรฯตูทะงเข้ะส ะนักงะนสหปรฯชะชะติ 
สร้ะงขื๊นหลังจะกกะรปรฯชุมนะนะชะติที่ปรฯเทศแคนะดะ 
ควะมหมะยของมันก๏เพ่ือเป๐นกะรต่อต้ะนสงคระมแลฯเก้ะอี๊
สะมขะก๏เปรียบเสมือนผู้เคระฯห์ร้ะยจะกสงคระมนั่นเอง 
ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะ  ที่ท ะกะรองค์กะรสหปรฯชะชะติปรฯจ ะกรุง
เจนีวะPalace de Nations หนื่งในอะคะรที่ส ะคัญที่สุดของ
กรุงเจนีวะ อะคะรสีขะวหลังใหญ่นีไ๊ด้ใช้เวละสร้ะงนะนถืง 8 ปึ 
รวมถืง ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะ  วิหะรเซนต์ปิแอร์ St.Peter's 
Cathedral ซ่ืงเป๐นวิหะรเก่ะแก่ที่สวยงะมมะกของเจนีวะ แลฯ
มีอะยุมะกกว่ะ 850  ปึ  ถือว่ะเป๐นสมบัติล ๊ะค่ะที่ สุดแลฯมี
ควะมส ะคัญต่อพัฒนะกะรด้ะนสังคมของเมืองนี๊เป๐นอย่ะง
มะก ตัวมหะวิหะรตั๊งตรฯหง่ะนอยู่ใจกละงเมืองเก่ะ สร้ะง
ตั๊งแต่ปึ ค.ศ. 1160 แลฯใช้เวละกว่ะ 400 ปึ จืงสร้ะงเสร๏จ ด้ะน
ในของโบสถ์บะงส่วนได้จัดเป๐นโซนพิพิธภัณฑ์วัตถุโบระณ 
แสดงข้ะวของเก่ะแก่ที่ขุดค้นพบในเจนีวะด้ะนใต้ของโบสถ์ มี
หอคอยทะงทิศเหนือแลฯบันได 157 ขั๊นให้ขื๊นไปชมวิวที่น่ะชม
มะก ส่วนภะยใต้มหะวิหะรนี๊เป๐นหลุมโบระณคดี ที่ตั๊งของซะกชุมชนโรมัน แลฯซะกโบสถ์เก่ะจะกคริสต์ศตวรรษที่ 4 แลฯ 6  

เที่ยง   รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่1)  
 จะกนั๊นน ะทะ่นเดินทะงสู่ เมืองโลซะนน ์Lausanne (ระยะทาง 

64 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองเล๏ก ๆ ที่ตั๊งอยู่ติดกับทฯเลสะบเจนีวะ
ทะงด้ะนเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงะม มีภูเขะโอบล้อม พร้อม
ทั๊งทฯเลสะบกว้ะงใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจฯพูดภะษะ
ฝร่ังเศส เพระฯเมืองโลซะนอยู่ ใกล้กับชะยแดนปรฯเทศ
ฝร่ังเศส สภะพบ้ะนเรือนของโลซะนน์เต๏มไปด้วยตืกแลฯ
อะคะรรูปทรงคละสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มี
บรรยะกะศเงียบสงบไม่ วุ่นวะย จะกนั๊นน ะท่ะนไปชม
บรรยะกะศของย่ะนเมืองเก่ะสมัยโบระณ อิสรฯให้ท่ะน
พักผ่อนตะมอัธยะศัยที่ สวนเดอน๏องตู Le Denantou เป๐น 
สวนสะธะรณฯขนะดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จฯมีบันไดเล๏ก แลฯ รูปปั๊ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปะก ปิดตะ Three 
monkey monuments อันเป๐นสถะนที่ทรงโปรดของในหลวงรัชกะลที่ 9 เมื่อทรงพรฯเยะว์ “รูปปั๊ นลิง 3 ตัว”  ลิงตัวแรก
ท ะท่ะปิดตะข้ะงเดียว ตัวที่สองปิดทั๊งปะก แลฯตัวที่สะมปิดหูข้ะงเดียว  ที่ในหลวงโปรดแลฯฉะยพรฯรูปไว้เสมอ สมเด๏จพรฯ
พ่ีนะง ทรงนิพนธ์ว่ะหมะยถืง “ไม่ยอม ฟงั ดู พูด ในส่ิงที่เลว” แลฯ ถ่ะยรูปกับ ศะละไทย Le Pavillon Thaïlandais สร้ะง
โดยวิศวกรโยธะ ช่ะงฝึมือแลฯคนงะน 50 คน ร่วมกันสร้ะงช๊ินส่วนทุกช๊ินจะกโรงงะนในเมืองไทย รวมทั๊งกะรท ะฐะนแลฯ
บันไดด้วยหินแกรนิต ใช้รฯยฯเวละปรฯมะณสะมเดือนจืงเสร๏จส๊ิน ขนส่งทะงเรือจะกปรฯเทศไทยมะยังสวิตเซอร์แลนด์ 

เย๏น  รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที่2) 
ที่พัก : Novotel Lausanne Bussigny 4* หรือรฯดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันกอ่นเดนิทะง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่3) 
 น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ระยะทาง 19 ก.ม./ 

30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกแลฯน่ะรัก ตั๊งอยู่ในรัฐโวของ
สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่ะงก๏ขนะนนะมเวเว่ย์ให้เป๐น
ไข่มุกแห่งริเวียร่ะสวิส Pearls of the Swiss Riviera 
เพระฯมีอะกะศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกะล แลฯเมื องนี๊ยังยัง
เป๐นที่ตั๊งของ  ส ะนักงะนใหญ่ของบริษัทด้ะนอะหะรของ
โลกอย่ะง เนสท์เล่ Nestle อีกด้วย แวฯถ่ะยรูปกับจุดไฮไลท์
ของเมืองเร่ิมต้นที่ ส้อมยักษ์ The Fork  ส้อมยักษ์นี๊เป๐น
ผลงะนของศิลปินสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้ะงขื๊นเพ่ือ
เฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium คร๊ังแรกที่ส้อม

ยักษ์ได้ปักลงในทฯเลสะบคือปึ 1995 แต่อยู่ได้เพียงปึเดียว  
ส้อมยักษ์ถูกย้ะยไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมะกกว่ะสิบปึ 
ก่อนที่ชะวเมือง เวเว่ยจ์ฯยื่นเร่ืองเพ่ือทวงคืนส้อมนีส๊ ะเร๏จ ใน
ที่สุดส้อมยักษ์จืงได้กลับมะปักกละงทฯเลสะบอีกคร๊ังในปึ 
2008 แลฯกละยเป๐นสัญลักษณ์ของเมือง เป๐นแหล่ง
ท่องเที่ยวส ะคัญเคียงคู่กับ รูปปั๊ นชะลีแชปปลิ๊น Charlie 
Chaplin ศิลปินชะวอังกฤษที่มีผลงะนสร้ะงชื่อเสียงใน
อเมริกะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมะกแลฯเขะเลือกเวเว่ย์เป๐น
สถะนที่ พักกะยใจในบั๊นปละยของชีวิตจะกนั๊นน ะท่ะน
เดินทะงสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux  แวฯถ่ะยภะพกับวิว
สวยๆของภูเขะที่โด่งดังของเมืองมองเทรอซ์ นั่นก๏คือ 
Dent de Jaman ที่มีดอกไม้ป่ะที่มีสวยงะมอยู่มะกมะย 
เส้นทะงมะภูเขะลูกนี๊นี๊ ใ ช้ส ะหรับกะรเดินป่ะ ว่ิง แลฯ
ท่องเที่ยวธรรมชะติเป๐นหลัก  แลฯ ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะ
ประสะทซิลยอง Chillon castle ประสะทสไตล์กอทิกแห่ง
มองเทรอซ์ เป๐นประสะทแห่งตรฯกูลซะวอย อะยุเก่ะแก่กว่ะ 
1,000 ปึ เป๐นประสะทแห่งควะมภูมิใจของชะวสวิส จะกนั๊น
พะทุกท่ะนเดินทะงสู่ เมืองกรูแยร์ Gruyeres (ระยะทาง 41 
ก.ม./ 1 ชม.) ส่ิงที่มีช่ือเสียงของกรูแยร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก 
คือ “ชีสกรูแยร์” ได้ชื่อว่ะเป๐นยอดชีสของสวิตเซอร์แลนด์ 
เป๐นชีสที่มีขนะดใหญ่ระวกับเค้กมีเนื๊อสีเหลืองเหมือนเนย
แข๏ง มีรสชะติหวะนปนเค๏มเล๏กน้อย หะกไปเที่ยวที่เมืองนี๊ไม่
ควรพละดชิมชีสที่เป๐นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของปรฯเทศ 

เที่ยง   รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่4) 
 พะทุกท่ะน เข้ะชม โรงงะนชีส ละเมซงเดอกรูแยร์ (La Maison du Gruyere) โรงงะนผลิตชีสชื่อดัง เหมะฯส ะหรับคนที่รัก

ชีสเป๐นชีวิตจิตใจ อีกทั๊งให้ทุกท่ะนเรียนรู้วิธีกะรผลิตแลฯชิมชีสที่โด่งดังที่สุดของปรฯเทศสวิส รฯยฯเวละเยี่ยมชมปรฯมะณ 
30 นะที ด้ะนในมีพิพิธภัณฑ์บอกเล่ะควะมเป๐นมะของกะรท ะชีส มะตั๊งแต่ยุคโบระณ มีห้องโชว์กะรท ะชีสกันสดๆ พร้อมทั๊ง
ชั๊นวะงชีสที่บ่มตะมรฯยฯเวละต่ะงๆ หะกทุกท่ะนเดินจนรู้สืกหิว สินค้ะตัวที่แนฯน ะให้ซ๊ือคือ กรูแยร์ชีส รองลงมะคือเมอแรงค์ 
เมอแรงค์ของที่นี่ เขะว่ะกันว่ะถ้ะน ะมะทะนกับชีสกรุยแยร์แล้วจฯอร่อยมะกเลยทีเดียว 

 จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเดินทะงสู่ เมืองทะซ (Tasch) (ระยะทาง 179 ก.ม. / ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)   
เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที่5) 

ที่พัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรือรฯดับใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันกอ่นเดนิทะง 

วันทีส่ะม เมอืงโลซะนน-์เมืองเวเว่ย-์ส้อมยกัษ์—รูปป๊ันชะลีแชปปลิ๊น-เมืองมองเทรอซ์- Dent de Jaman -ประสะทซิลยอง 
 -เมอืงกรูแยร์-โรงงะนชีส ละเมซงเดอกรูแยร์-เมืองทะช          อะหะร เช้ะ, เที่ยง, เย๏น                                                                                                                  
 อะหะร เชะ้,เย๏น 



 
 
 

เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่6) 
น ะท่ะนเดินทะงสู่ หมู่บ้ะนเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จะกสถะนีรถไฟทะซสู่สถะนีรถไฟเซอร์แมท ระคะทัวร์
รวมค่ะโดยสะรส ะหรับกะรเดินทะงสู่เซอร์แมทแล้ว ให้ท่ะนเดินเที่ยวชมหมู่บ้ะนเซอร์แมทที่มีบรรยะกะศสบะยๆล้อมด้วยเขะ
สูงสวยงะม เป๐นเมืองที่ปลอดมลพิษทะงอะกะศเพระฯยะนพะหนฯในเมืองไม่ใช้น ๊ะมันเช๊ือเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่ะนั๊น เซอร์
แมทเป๐นเมืองที่มีปรฯชะกรน้อยมะก แลฯอะชีพหลัก
ของคน พ๊ืน เมื อ ง  คือพนักงะน โรงแรมแล ฯ
ร้ะนอะหะร ซ่ืงระยได้หลักของเมืองนี๊มะจะกกะร
ท่องเที่ยวในช่วงฤดรู้อนแลฯฤดูหนะว ในวันที่อะกะศ
เอื๊ออ ะนวย จะกเมืองด้ะนล่ะงนี๊ถ้ะสภะพอะกะศดี
แลฯสดใด จฯสะมะรถมองเห๏น ยอดเขะแมทเทอร์
ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่ะเป๐นยอดเขะที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิส ที่ควะมสูง 3,833 เมตรเหนือรฯดับน ๊ะทฯเล ซ่ืง
ควะมสูงของยอดเขะแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป๐น
สง่ะท่ะมกละงเทือกเขะแอลป๎ แลฯมีรูปทรงที่เป๐น
เอกลักษณ์เฉพะฯตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ
สะมเหลี่ยมคล้ะยปิระมิดที่จุดสูงสุดบนยอด แลฯมี
ควะมโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพะฯตัวนี๊ได้
เป๐นโลโก้ของช๏อคโกแล๏ตดังทับเบอร์โรน ให้เวละ
ท่ะนอิสรฯเลือกเดินชมบรรยะกะศควะมสวยงะม
ของหมู่บ้ะนเซอร์แมทตะมอัธยะศัย หรือ optional 
tour!! นั่งรถไฟสะย Gornergrat bahn หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ รถไฟไต่เขะ ขื๊นสู่ยอดเขะกอร์นเนอร์แกรต 
(Gornergrat) เพ่ือชมควะมสวยงะมของยอดเขะ 
Matterhorn โดย สถะนีรถไฟตั๊งอยู่ ในเมือง 
Zermatt รถไฟขื๊นเขะ Gornergrat เส้นทะงนี๊ใช้
เวละ 33 นะทีจะก Zermatt ไปยัง Gornergrat 
รถไฟเร่ิมปึนขื๊นไปในรฯดับควะมสูงมะกกว่ะ 1,500 
เมตรถืง 3 ,100 เมตรเหนือรฯดับน ๊ะทฯเล ท่ะน
สะมะรถแวฯลงที่สถะนีกละง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg แลฯ Rotenboden ในแต่ลฯสถะนีจฯมีไฮไลท์ของ
ธรรมชะติพร้อมวิวของ Matterhorn สถะนีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมฯเกือบตลอดทั๊งปึ ท่ะนสะมะรถถ่ะยรูปคู่กับยอดเขะ 
Matterhorn ได้อย่ะงสวยงะม แลฯ ด้ะนบนจฯมีโรงแรม แลฯ ร้ะนอะหะรเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ขื๊นมะเยือน อิสรฯตะม
อัธยะศัยจนถืงเวละนัดหมะย (ระคะรถไฟสะย Gornergrat bahn เดินทะงไป-กลับจะกสถะนี Zermatt ถืง สถะนี 
Gornergrat ระคะท่ะนลฯ 126 CHF ระคะอะจมกีะรปรับเปลี่ยนโปรดติดต่อเจ้ะหน้ะทีเ่พ่ือซ๊ือลว่งหนะ้อย่ะงน้อย 7-14วันก่อน
เดินทะง ) 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่7) 

วันทีส่ี่ เมอืงทะซ-หมู่บะ้นเซอร์แมท-ชมวิว ยอดเขะแมทเทอร์ฮอร์น-เมือง iseltward-ทฯเลสะบเบรียนซ์-เมอืงอนิเตอร์ละเคน – 
 สวนเฮอเฮ่อมทั-ย่ะนเมืองเกะ่ Unterseen      อะหะร เชะ้, เที่ยง, เย๏น                                                                                                                   
 



บ่ะย น ะท่ะนเดินทะงลงจะก หมู่บ้ะนเซอร์แมท Zermatt ด้วย 
Shuttle Train แลฯเดินทะงสู่ เมือง Iseltward  (ระยะทาง 
121 ก.ม. / 2 ชม.)  แวฯถ่ะยภะพที่ ทฯเลสะบเบรียนซ์ 
Brienz ตะมรอยซ่ีร่ีย์ดัง สหะยผู้กอง เป๐นฉะกที่ทฯเลสะบ
ที่พรฯเอกเล่นเปึยโน แลฯนะงเอกอยู่บนเรือนั่นเอง บริเวณ
นั๊นเป๐นชุมชนขนะดเล๏กที่มีกะรใช้ชีวิตกันอยู่อย่ะงเป๐น
ธรรมชะติมะก ซ่ืงเหมะฯส ะหรับผู้ที่ต้องกะรหลีกหนีจะก
ควะมเป๐นอยู่ในเมืองอย่ะงแท้จริง เพระฯที่นี่มีร้ะนอะหะร
เพียงไม่กี่ร้ะน ส่ิงที่ถือว่ะเป๐นระงวัลของที่นี่คือทิวทัศน์
ควะมงะมตะมธรรมชะติที่มีทฯเลสะบ Brienz สีเขียว
มรกตอยู่ เบื๊องหลัง แลฯน ะทุกท่ะนเดินทะงสู่  เมือง
อินเตอร์ละเคน Interlaken พะทุกท่ะนชม เมืองอินเตอร์ละเคน Interlaken เมืองตะกอะกะศเล๏กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป๐น
เมืองแห่งสองทฯเลสะบ ต๊ังอยู่รฯหว่ะงทฯเลสะบ ทูน แลฯทฯเลสะบเบรียนซ์ ล้อมรอบด้วยภูเขะมีทิวทัศน์บริสุทธิํแลฯสวยงะม
มะก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พ๊ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป๐นสนะมหญ้ะสีเขียวกว้ะงใหญ่อยู่หน้ะโรงแรม The 
VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงะมซ่ืงสะมะรถมองเห๏น 3 ยอดเขะได้ทั๊งยอดเขะไอเกอร์ 
(Eiger), เมินช์ (Mönch) แลฯ ยอดเขะยุงเฟระ(Jungfraujoch) อิสรฯให้ท่ะนเดินเล่นแลฯไปถ่ะยภะพกับ ย่ะนเมืองเก่ะ Old 
Town หรือเรียกว่ะ Unterseen ต๊ังอยู่เลียบกับแม่น ๊ะอะเร่ บริเวณเชิงเขะ Harder เมืองเก่ะแห่งนี๊ก่อตั๊งมะตั๊งแต่ปึ1471 
อะคะรหละยๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษ์เอะไว้อย่ะงดี 

เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที่8) พิเศษให้ท่ะนได้ชิมเมนู „‟ชีสฟองดู‟‟ 
แสนอร่อยทะนคู่กับขนมปังโฮมเมดแลฯเคร่ืองเคียงต่ะงๆ หนื่งใน
วัฒนธรรมของยุโรปที่ขื๊นชื่อเร่ืองควะมอร่อยเฉพะฯตัว มื๊อนี๊จฯได้ชิม
ชีสฟองดูแบบต้นต ะหรับ วธิกีะรกนิฟองดชูีสในแบบสวิสนั๊น คือกะรใช้ไม้
ปละยแหลมที่มีลักษณฯเหมือนส้อมจ๊ิมขนมปังแลฯจุ่มลงไปในหม้อชีส  
ที่พัก :  Hey hotel 4* หรือรฯดบัใกล้เคียงกัน ชือ่โรงแรมทีท่ะ่นพัก  
ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันกอ่นเดนิทะง 

 
 
 
 
 

เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่9) 
น ะท่ะนเดินทะงไปสู่ สถะนีรถไฟที่ใหม่ สถะนีกรินเดิล
วะลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง20ก.ม./ 30 
นาที) พะท่ะนนั่ง กรฯเช้ะลอยฟ๋ะไอเกอร์เอ๏กซเพรส 
(Eiger Express gondola) ไปสู่ ยอดเขะจุงเฟระ ได้ชื่อ
ว่ะเป๐น Top Of Europe  เป๐นหนื่งในยอดเขะที่สุดที่สุด
บนเทือกเขะแอลป๎ ยอดเขะจุงเฟระมีควะมสูงถืง 4,158 
เมตร มีอะคะรแลฯสถะนีรถไฟที่ สูงที่ สุดในยุ โรป  
ล้อมรอบด้วยภเูขะไอเกอร์ เมินช์ แลฯยุงเฟระ นอกจะกนี๊
ที่นี่ยังเป๐นบริเวณแรกในเทือกเขะแอลป๎ที่ได้รับกะรขื๊น
ทฯเบียนเป๐นมรดกโลกอีกด้วย อิสรฯให้ท่ะนเที่ยวชม 
ประสะทน ๊ะแข๏ง Ice palace สร้ะงข๊ืนจะกกองน ๊ะแข๏งที่
ก่อตัวอยู่ใต้รฯเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป๐นจุดถ่ะยรูป
สวยๆที่นี่ซ่ืงเกิดจะกไกด์ภูเขะ 2 คนได้เร่ิมสลักน ๊ะแข๏ง
เข้ะไปเป๐นโถงกว้ะงขนะด 1,000 ตะระงเมตร โดยใช้
เพียงส่ิวเจะฯน ๊ะแข๏งแลฯเลื่อยในปึ 1930 โดยท ะทะงเดิน
เหมือนโพรงถ ๊ะเข้ะไป เพ่ือชมรูปสลักน ๊ะแข๏งต่ะงๆ 
อุณหภูมิภะยในถ ๊ ะจฯคงที่อ ยู่ที่  -3 องศะ Alpine 
Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน 

วันทีห่้ะ เมอืงอนิเตอร์ละเคน- สถะนีกรินเดลิวะลด-์กรฯเช้ะลอยฟะ๋ไอเกอร์เอ๏กซเพรส-ยอดเขะจุงเฟระ-ประสะทน ๊ะแข๏ง-อุโมงค์อัล
ไพน์ เซนเซชนั-จุดชมวิวสฟงิซ์ฮอลล-์สถะนีเละเทอร์บรุนเนนิ-หมู่บะ้นเละเทอร์บรุนเนิน-น ๊ะตกชเตะบ์บะค-เมืองลูเซิร์น 

               อะหะร เชะ้, เที่ยง, เย๏น                                                                                                                   
 



หนื่งในสถะนที่เที่ยวของจุงเฟระ อุโมงค์ควะมยะว 250 เมตร แสดงเร่ืองระวของกะรรถไฟจุงเฟระแลฯกะรพัฒนะของ
กะรท่องเที่ยวในเขตเทือกเขะแอลป๎ แลฯ Sphinx Observatory สฟงิซ์ฮอลล์ พะขื๊นลิฟต์ที่เร๏วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไป
เพียง 25 วินะทีก๏จฯถงืห้องชมวิวทีจ่ฯมองเห๏นธะรน ๊ะแข๏งได้ในทุกสภะพอะกะศ ซ่ืงในวันฟะ๋ใสจฯสะมะรถเปิดออกไปยังละน
ชมวิวกละงแจ้งที่อยู่สูงจะกรฯดับน ๊ะทฯเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธะรน ๊ะแข๏งอเล๏ตช์ มองเลยไปถืงฝร่ังเศส เยอรมนีแลฯ
อิตะลีได้อีกด้วย ระคะทัวร์รวมค่ะโดยสะรส ะหรับข๊ืนยอดเขะจุงเฟระแล้ว 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่10) ร้ะนอะหะรพร้อมวิวแสนสวยบนยอดเขะบนยอดเขะจุงเฟระ 
จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเดินทะงลงจะกยอดเขะจุงเฟระ โดยนั่ง
รถไฟสู่ สถะนีเละเทอร์บรุนนเนิน รฯหว่ะงทะงให้ท่ะนได้ชม
ควะมสวยงะมของธรรมชะติแลฯควะมเป๐นอยู่ของชะว
สวิส จะกนั๊นน ะท่ะนเที่ยวชม หมู่บ้ะนเละเทอร์บรุนเนิน 
Lauterbrunnen เป๐นหมู่บ้ะนที่อยู่ท่ะมกละงหุบเขะสูงชัน
แลฯยังมี น ๊ะตกชเตะบ์บะค Staubbach ไหลลงมะจะก
หน้ะผะ ท ะให้ทัศนียภะพของหมูบ่้ะนแห่งนี๊สวยงะมมะกขื๊น 
แม้จฯเป๐นหนื่งในหมู่บ้ะนวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวฯเวียน
มะต่อเนื่อง แต่เละเทอร์บรุนเนินยังคงเป๐นหมู่บ้ะนที่เงียบ
สงบ ไม่วุ่นวะย แถมยังเป๐นทะงผ่ะนไปยงัจุดทอ่งเทีย่วตะ่ง 
ๆ ในเทือกเขะแอลป๎อีกด้วย อิสรฯให้ท่ะนเก๏บภะพควะม
ปรฯทับใจแลฯเดินเล่นในหมู่บ้ะน จะกนั๊นพะทุกท่ะนเดินทะงสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมือง
ท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป๐นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆในสวิตเซอร์แลนด์ของคนไทยที่มักแวฯไปเยือนกัน 

เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที่11)  
ที่พัก :  Hotel ibis style Luzern 4* หรือรฯดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันกอ่นเดนิทะง 
 
 
 
 

เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเชะ้ ณ โรงแรม (มือ๊ที1่2) 

วันทีห่ก เมอืงลูเซิร์น-สฯพะนไม้ซะเปล-อนสุะวรียสิ์งโตหนิ-ทฯเลสะบลเูซิร์น-เมอืงซุก- Lohri AG Store ร้ะนที่มนีะฬิกะชัน๊น ะรฯดับ
โลก-เมอืงซะฟฟเ๎ฮะเซิน-แม่น ๊ะไรน-์เมืองซุริค-สฯพะน Münsterbrücke-โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster- 

 โรงลฯครโอเปร่ะซูริค-ถนนบะนโฮฟซตระสเซอ        อะหะร เชะ้, เที่ยง, เย๏น                                                                                                                   
 



น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองลูเซิร์น ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่
รวมตัวกันในเขตเมอืงเกะ่แลฯบริเวรทฯเลสะบ พะทุกท่ะน
เก๏บภะพควะมปรฯทับใจ เร่ิมต้นจะกสัญลักษณ์ของ
เมืองคือ สฯพะนไม้ซะเปล Chapel bridge  สฯพะนไม้
อะยุเกือบ 700 ปึ เป๐นสฯพะนมีหลังคะคลุมที่ทอดข้ะม
แม่น ๊ะรอยส์จะกสถะนรีถไฟไปสู่ฝั่ งเมืองเก่ะ มีจุดเด่นคือ
ภะพเขียนบนคะนไม้ อนุสะวรีย์สิงโตหิน The Lion 
Monument ที่แกฯสลักอยู่บนหน้ะผะ บริเวณหัวของ
สิ ง โ ต จ ฯ มี โ ล่ ซ่ื ง มี ก ะ ก บ ะ ท สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้ะงขื๊นเพ่ือเป๐นเกียรติแด่ควะม
กล้ะหะญ ซ่ือสัตย์แลฯจงรักภักดีของทหะรสวิสที่
เสียชีวิตไปในกะรต่อสู้ป๋องกันพรฯระชวังรฯหว่ะงกะร
ปฏิวัติใหญ่ของฝร่ังเศส แลฯชมวิวสวยๆของ ทฯเลสะบลู
เซิร์น หรืออีกชื่อที่เรียกว่ะ ทฯเลสะบส่ีแคว้นแดนป่ะไม้ (Lake 
of the four forest cantons) อยู่บริเวณปะกแม่น ๊ะรอยซ์ 
ได้ชื่อว่ะเป๐นสถะนที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว 
จะกนั๊นน ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองซุก ZUG (ระยะทาง 31 ก.ม. / 
45 นาที) เป๐นเมื่องที่ร ่ะรวยที่สุดในปรฯเทศ แลฯเป๐นเมืองที่
ติดอันดับหนื่งในสิบของโลกที่สฯอะดที่สุด เป๐นเมืองเก่ะที่คง
ควะมสวยงะมของพ๊ืนหินแบบยุโรปในยุคกละง ส่ิงที่จฯท ะให้
ท่ะนปรฯทับใจคือรู้สืกได้ถืงอะกะศที่สดชื่นแลฯสฯอะดเพระฯ
เมืองนี๊ตั๊งอยู่บนทฯเลสะบ แวฯช้อปป๊ิงที่ Lohri AG Store ร้ะนที่มีนะฬิกะชั๊นน ะรฯดับโลก ให้ท่ะนเลือกซ๊ือเลือกชมอะทิ เช่น 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองซะฟฟเ๎ฮะเซิน Schaffhausen (ระยะทาง 93 ก.ม. / 2 ช.ม.) เมืองที่ตั๊ง
อยู่ทะงตอนเหนือของปรฯเทศ โดยมีแม่น ๊ะไรน์ Rhein ไหลผ่ะนเมือง ให้ท่ะนชมควะมงะมของ น ๊ะตกไรน์ เป๐นน ๊ะตกขนะด
ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ต๊ังอยู่บนแม่น ๊ะไรน์บริเวณพรมแดนรฯหว่ะงรัฐชะฟเฮะเซินกับรัฐซูริค น ๊ะตกแห่งนี๊มีควะมกว้ะง 
150 เมตรแลฯสูง 23 เมตร แม่น ๊ะไรน์เกิดข๊ืนเมื่อปรฯมะณ 14,000 ถืง 17,000 ปึก่อนในช่วงยุคน ๊ะแข๏งสุดท้ะย เกิดจะกกะร
ลฯละยของหิมฯแลฯยังมีปละด้วย ซ่ืงปละทั่วไปไม่สะมะรถว่ะยข๊ืนน ๊ะตกแห่งนี๊ได้ มีเพียงปละไหลเท่ะนั๊นที่มีเทคนิคเฉพะฯตัว
ในกะรไต่ข๊ืนน ๊ะตก น ๊ะตกไรน์มีน ๊ะเป๐นสีเขียวมรกตใสไหลอย่ะงเช่ียวกระดเกิดภะพที่งดงะม ให้ท่ะนสูดอะกะศบริสุทธิํแลฯ
สัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงระยทั่วบริเวณ แลฯถ่ะยภะพเก๏บควะมปรฯทับใจกับควะมสวยงะมของน ๊ะตกไรน์   

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่13)  
น ะท่ะนเดินทะงสู่ เมืองซุริค Zurich (ระยะทาง 52 กม./ 1 
ชม.) น ะท่ะนเก๏บภะพควะมปรฯทับใจกับสถะนที่ต่ะงๆ 
สฯพะน Münsterbrücke  หรือเป๐นที่รู้จักกันในนะม 
Helmhausbrücke เป๐นสฯพะนข้ะมถนนแลฯเดินเท้ะที่
เปิดข๊ืนในปึ 2381 ต๊ังอยู่เหนือแม่น ๊ะ Limmat ในใจกละง
เมืองซูริค สฯพะนสะมะรถเดินข้ะมไปมะได้ รฯหว่ะงสอง
ฝั่ งของ โบสถ์ ส ะ คัญของ ซู ริค  ฟะกนื งมี  โ บสถ์ 
Fraumünster ที่เลื่องชื่อเร่ืองควะมงดงะมของกรฯจก
สี ซ่ืงโบสถ์นับเป๐นไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก๏ว่ะได้ เป๐น
โบสถ์นิกะยโปรแตสแตนทท์ีม่ีจดุเด่นอยู่ทีเ่ป๐นหอคอยตืก
คู่แฝด แลฯสถะปัตยกรรมแบบโรมัน แลฯอีกฝะกเป๐น 
โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมะในรูปแบบปรฯตูแกฯสลักในศิลปฯยุคกละง อิฐหินถูกใช้ในกะรก่อสร้ะงตัวโบสถ์ ยังมีกะร
ตกแต่งด้วยหน้ะต่ะงกรฯจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชะวสวิส Augusto Giacometti แวฯถ่ะยภะพกับควะมสวยงะม
ของ โรงลฯครโอเปร่ะซูริค (Zurich opera house) จะกนั๊นอิสรฯให้ท่ะนชอปป๊ิงตะมอัธยะศัยที่ ถนนบะนโฮฟซตระสเซอ 
Bahnhofstrasse ถนนนี๊ควะมยะวปรฯมะณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในรฯดับนะนะชะติว่ะเป๐นถนนช้อปป๊ิง มีร้ะนค้ะให้ได้เลือก
ซ๊ือของกันมะกมะย ได้รับกะรขนะนนะมว่ะเป๐นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่ะจฯเป๐น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, 
Burberry, เป๐นต้น  ร้ะนเคร่ืองปรฯดับ ร้ะนนะฬิกะแลฯโรงแรมรฯดับหรูเป๐นจ ะนวนมะก  



เย๏น   รับปรฯทะนอะหะรเย๏น (มื๊อที่14)  
ที่พัก :  Novotel Zurich Airport Messe 4* หรือรฯดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันกอ่นเดนิทะง 
 

 
เช้ะ  รับปรฯทะนอะหะรเข้ะ (มื๊อที่15)  น ะท่ะนเดินทะงสู่ ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติซูริค เพ่ือเดินทะงกลับสู่ปรฯเทศไทย 
10.00 น.  น ะท่ะนเดินทะงออกสู่ ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสะยกะรบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY074 
18.55 น.   เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติอะบูดะบี ปรฯเทศสหรัฐอะหรับเอมิเรตส์ แวฯพักเปลี่ยนเคร่ือง   
22.50 น.  เดินทะงกลับ กรุงเทพฯ ปรฯเทศไทย โดยสะยกะรบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 

 
 
07.55 น. เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภะพ 
 

******************************** 
หมะยเหตุ* โปรแกรมอะจมีกะรสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตะมควะมเหมะฯสมโดยไม่แจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ  
ขื๊นอยู่กับตะมสถะนกะรณ์ท้องถิ่น สถะนที่ท่องเที่ยว เทศกะล หรือ สภะพอะกะศท้องถิ่น ณ เวละนั๊น  
ทั๊งนี๊กะรเปลี่ยนทะงบริษัทจฯค ะนืงถงืปรฯโยชน์แลฯควะมปลอดภัยของทุกท่ะนเป๐นหลกัส ะคัญ 

เงื่อนไขกะรเดินทะงเข้ะแลฯออกจะกปรฯเทศไทย ( update 1 กรกฎะคม 2565 ) 
 

► เอกสะรทีต่้องท ะกะรเตรียมก่อนเดนิทะง 
1. พะสปอร์ตตัวจริง  (อะยกุะรใชง้ะนมะกกว่ะ 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสะร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กรฯทรวงสะธะรณสุข   
3. เอกสะร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กรฯทรวงสะธะรณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมะแล้ว  
 

► ผู้เดินทะงเข้ะปรฯเทศสวิสเซอร์แลนด์  
ขณฯนี๊ ไมม่ีขอ้จ ะกดัในกะรเดนิทะงเขะ้ ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ตอ้งแสดงหลกัฐะนกะรฉดีวัคซีน หรือผลกะรตรวจหะเชื๊อโควิด-
19 แล้ว (ข้อมลูจะกเว๏บไซตส์ ะนกังะนสะธะรณสุขแห่งชะติปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 
  
► ผู้เดินทะงเข้ะเข้ะปรฯเทศไทยจฯตอ้งได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ปรฯเทศไทยรับรอง มี ดังนี ๊
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข๏มเท่ะนัน๊ถือว่ะครบโดส) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
12. Sputnik light (1 เข๏มเทะ่นั๊นถอืว่ะครบโดส) 

ปรฯเทศไทยยอมรบักะรฉดีสูตรไขว ้หะกไดร้บั 2 เข๏ม 14 วนักอ่นเดนิทะง 
 

  ► ส ะหรับผู้เดนิทะงทีไ่มไ่ด้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  
สะมะรถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภะยใน 72 ชม. กอ่นเดนิทะงมะถืงปรฯเทศไทย  
 

วันที่แปด ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ  

วันที่เจ๏ด เมืองซูริค-ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติซูริค -ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติอะบูดะบี     อะหะร เช้ะ 



เงือ่นไขกะรใหบ้รกิะร 
► กะรเดนิทะงคร๊ังนี๊จฯตอ้งมจี ะนวน 10 ท่ะนขืน๊ไป กรณีไม่ถงืจ ะนวนดังกล่ะว 
- จฯส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกะรออกเดนิทะง โดยทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งใหท้ะ่นทระบล่วงหนะ้ก่อนกะรเดนิทะง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิํในกะรปรับระคะค่ะบริกะรเพ่ิม (ในกรณีทีผู่้เดินทะงไมถ่ืง15ทะ่นแลฯทะ่นยังปรฯสงค์เดินทะงต่อ) โดยทะง
บริษัทจฯท ะกะรแจ้งใหท้่ะนทระบกอ่นล่วงหน้ะ 
► ในกรณีทีล่กูค้ะต้องออกตั๋วโดยสะรภะยในปรฯเทศ กรุณะติดต่อเจ้ะหนะ้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร๊ัง มฉิฯนัน๊ทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน   
► กะรจองทัวร์แลฯช ะรฯค่ะบริกะร  
- กรุณะช ะรฯค่ะมัดจ ะ ทะ่นลฯ 25,000 บะท + ค่ะบริกะรท ะวีซ่ะ 5,500 บะท (30,500) 
 กรุณะส่งส ะเนะหน้ะพะสปอร์ตแลฯแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่ะพร้อมเอกสะรช ะรฯมดัจ ะค่ะทัวร์ 
- ค่ะทัวร์ส่วนที่เหลอืช ะรฯ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทะง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่ะออกใกล้วันเดนิทะงท่ะนจ ะเป๐นตอ้ง
ช ะรฯค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือตะมทีบ่ริษัทก ะหนดแจ้งเทะ่นั๊น 
 
**ส ะคญั**ส ะเนะหนะ้พะสปอรต์ผูเ้ดนิทะง (จฯตอ้งมอีะยเุหลอืมะกกวะ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอะยนุบัจะกวนัเดนิทะงไป-กลบัแลฯ
จ ะนวนหนะ้หนงัสือเดินทะงต้องเหลอืวะ่งส ะหรบัติดวซีะ่ไมต่ ่ะกวะ่ 3หนะ้) **กรณุะตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิฯนัน๊ทะงบรษัิทจฯ
ไมร่บัผดิชอบกรณีพะสปอรต์หมดอะย ุ** กรณุะส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐะนกะรโอนเงนิมดัจ ะ 
เงือ่นไขกะรยกเลกิแลฯคนืคะ่ทวัร ์ 
1.  ยกเลกิกะรเดนิทะง 30 วันกอ่นกะรเดนิทะงขื๊นไป คืนเงินทั๊งหมด (ทะงบริษัทฯ ขอเก๏ บค่ะใช้จ่ะยตะมที ่เกดิข๊ืนจริงเช่น ค่ะวี

ซ่ะ ค่ะมัดจ ะตั๋วเคร่ืองบิน ค่ะมดัจ ะโรงแรม ค่ะวีซ่ะ  หรืออืน่ๆ)  
2. ยกเลกิกะรเดินทะง 15-29 วันก่อนกะรเดนิทะงคืนมดัจ ะ 50%  (ทะงบริษัทฯ ขอเก๏บค่ะใช้จ่ะยตะมที่เกดิข๊ืน จริงเช่น ค่ะวีซ่ะ 

ค่ะมดัจ ะตัวเคร่ืองบนิ  ค่ะมัดจ ะโรงแรม หรืออืน่ๆ )  
3. ยกเลกิกะรเดินทะงนอ้ยกว่ะ 15 วันก่อนกะรเดินทะง เก๏บค่ะใช้จ่ะยทั๊งหมดตะมระคะทัวร์ที่ตะมรฯบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทะงถกูปฏิเสธกะรเข้ะ-ออกปรฯเทศ ทะงบริษัทฯขอสงวนสิทธิํในกะรไม่คืนเงินค่ะทัวร์ทั๊งหมด 
5. เมือ่ทะ่นออกเดนิทะงไปกบัคณฯแล้ว ถ้ะทะ่นงดกะรใช้บริกะรระยกะรใดระยกะรหนื่ง หรือไม่เดินทะง พร้อมคณฯถือว่ะทะ่น

สลฯสิทธิํ ไมอ่ะจเรียกร้องค่ะบริกะรแลฯเงินมัดจะคืน ไม่ว่ะกรณีใดๆ ทั๊งส๊ิน  
6. กรณีเจ๏บป่วย จนไม่สะมะรถเดนิทะงไดจ้ฯตอ้งมีใบรับรองแพทย์จะกโรงพยะบะลรับรอง ทะงบริษัทขอสงวนสิทธิเํรียกเก๏บ

ค่ะใช้จ่ะยตะมที่เกิดข๊ืนจริง 
7. กรณีวีซ่ะถกูปฏิเสธจะกสถะนทูต (วีซ่ะไมผ่ะ่น) ทะงบริษัทจฯท ะกะรเก๏บค่ะใช้จ่ะยตะมที่เกิดขื๊นจริง  
8. ตะมพรฯระชบัญญตัิธุรกิจน ะเที่ยวแลฯมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน ะเที่ยว กะรยกเลกิกะรเดนิทะงของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ปรฯกอบธุรกิจน ะเทีย่วมีค่ะใช้จ่ะยที่ได้จะ่ยจริงเพ่ือเตรียมกะรจดัน ะเที่ยว ใหน้ ะมะหกัจะกเงินค่ะบริกะรที่
ต้องจ่ะย ทั๊งนี๊ ผู้ปรฯกอบธุรกิจน ะเทีย่วแสดงหลกัฐะนใหน้กัทอ่งเทีย่วทระบ เชน่ ค่ะวีซ่ะ ค่ะมดัจ ะตั๋วเคร่ืองบนิ ค่ะโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
 

อตัระคะ่บรกิะรนีร๊วม  
(บริษัท ด ะเนนิกะรให้ กรณียกเลกิทั๊งหมด หรืออย่ะงใดอยะ่งหนื่ง ไมส่ะมะรถรีฟนัด์เป๐นเงินหรือกะรบริกะรอื่นๆได้) 

1. ค่ะตั๋วโดยสะรเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั๊นปรฯหยัดพร้อมค่ะภะษีสนะมบินทกุแห่งตะมระยกะรทัวร์ข้ะงต้น   
2. ค่ะที่พักหอ้งลฯ 2-3 ท่ะน ตะมโรงแรมที่รฯบุไว้ในระยกะรหรือ รฯดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่ะนถ้ะวันที่เข้ะพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ะน) อะจจ ะเป๐นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่ะใช้จ่ะยพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป๐นกะรเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED แลฯกรณีห้องพักในเมืองที่รฯบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกะลวันหยุด มี
งะนแฟร์ต่ะงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอะกะศที่สะมะรถ
ปรับควบคุมควะมเย๏นได้ภะยในห้องพัก เนื่องจะกสภะพภูมิอะกะศหนะวเย๏นเกือบทั๊งปึ  



4. ตั๋วกร์ุปไม่สะมะรถ Upgrade ทีน่ั่งเป๐น Business Class ได้ แลฯต้องเดนิทะงไป-กลับพร้อมตั๋วกร์ุปเท่ะนัน๊ไม่สะมะรถ
เลือ่นวันได ้ใน กรณีทีท่ะ่นต้องกะรแยกวันเดนิทะงกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้ะหนะ้ที่เพ่ือสอบถะมระคะอีกคร๊ัง 
แลฯกะรจัดที่นั่งของผู้เดนิทะง เป๐นกะรจัดกะรภะยในของสะยกะรบนิ ทะงบริษัทไม่สะมะรถเข้ะไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่ะอะหะร ค่ะเขะ้ชม แลฯ ค่ะยะนพะหนฯทกุชนิด ตะมที่รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ขะ้งตน้  
6. เจ้ะหน้ะทีบ่ริษัท ฯ คอยอ ะนวยควะมสฯดวกตลอดกะรเดนิทะง  
7. ค่ะน ๊ะหนกักรฯเป๋ะ สัมภะรฯโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข๊ืนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม แลฯค่ะปรฯกนัวินะศภัย

เคร่ืองบินตะมเง่ือนไขของแต่ลฯสะยกะรบินทีม่กีะรเรียกเก๏บ แลฯกรณีน ๊ะหนกัสัมภะรฯเกินท่ะนตอ้งเสียค่ะปรับตะมที่
สะยกะรบินเรียกเก๏บ  

8. กะรปรฯกันกะรเดินทะง บริษัทฯได้จัดท ะแผนปรฯกันภัยกะรเดินทะงส ะหรับผู้เดินทะงไปต่ะงปรฯเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนปรฯกันภัย Group tour โดยแผนปรฯกันจฯครอบคลุมกะรรักษะกรณีลูกค้ะติดเชื๊อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่ะงๆ ซ่ืงเกิดขื๊นภะยในวันเดินทะง แลฯลูกค้ะต้องท ะกะรรักษะในโรงพยะบะลที่ปรฯกันครอบคลุมกะรรักษะ
เท่ะนั๊น (เข้ะรับรักษะในรูปแบบอื่นๆปรฯกันจฯไม่ครอบคลุม) ซืงสะมะรถศืกษะข้อมูลเพ่ิมเติมจะกเจ้ะหน้ะทีได้ กรณี
ลูกค้ะต้องกะรซ๊ือปรฯกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมควะมคุ้มครอง สะมะรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ืงควะมคุ้มครองแลฯ
ข้อยกเว้น เป๐นไปตะมเง่ือนไขกรมธรรม์ปรฯกันภัย  โดยทั๊งนี๊กะรท ะปรฯกันนี๊จะกบริษัท  มะกกว่ะข้อบังคับ ตะม พ.ร.บ. 
ธุรกิจน ะเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน ะเที่ยว ท ะปรฯกันเฉพะฯอุบัติเหตุในกะรเดินทะงเท่ะนั๊น แต่ทั๊งนี๊ ท่ะนสะมะรถศืกษะ
เงือนไขควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้นแผนเติมจะกเว๏บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ะนต้องกะรซ๊ือควะมคุ้มครองเพ่ิมเติม
สะมะรถแจ้งควะมปรฯสงค์มะที่บริษัทฯค่ะภะษีสนะมบิน แลฯค่ะภะษีน ๊ะมันตะมระยกะรทัวร์ 

9. ค่ะรถปรับอะกะศน ะเที่ยวตะมรฯบุไว้ในระยกะร พร้อมคนขับรถ (กฎหมะยไม่อนุญะตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
อตัระคะ่บรกิะรนีไ๊มร่วม  
1. ค่ะท ะหนังสือเดนิทะงไทย แลฯเอกสะรตะ่งดะ้วต่ะงๆ  จะกทะ่น 
2. ค่ะบริกะรแลฯยืน่วีซ่ะเชงเก้น (ปรฯเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บะท 
3. ค่ะใช้จ่ะยอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจะกระยกะรรฯบุ อะทเิช่น ค่ะอะหะร เคร่ืองดื่ม ค่ะซักรีด ค่ะโทรศัพท์ เป๐นตน้  
4. ค่ะภะษีทุกระยกะรคิดจะกยอดบริกะร, ค่ะภะษีเดนิทะง (ถะ้มกีะรเรียกเก๏บ)  
5. ค่ะภะษีน ๊ะมนัทีส่ะยกะรบินเรียกเก๏บเพ่ิมภะยหลังจะกทะงบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน แลฯได้ท ะกะรขะยโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่ะ Vat 7% แลฯ ค่ะภะษีหกั ณ ที่จะ่ย 3% 
7. ค่ะพนกังะนยกกรฯเป๋ะที่โรงแรม 
8. ค่ะทปิคนขบัรถทะ่นลฯ 50 CHF/ทะ่น ส ะหรับหัวหนะ้ทัวร์แล้วแต่ควะมปรฯทับใจ  
 
กรณีวซีะ่ไมไ่ดร้บักะรอนมุตัจิะกสถะนทตู(วซีะ่ไมผ่ะ่น) แลฯทะ่นไดช้ ะรฯคะ่ทวัรม์ะแลว้ ทะงบรษัิทขอเก๏บเฉพะฯคะ่ใชจ้ะ่ยทีเ่กดิขืน๊
จรงิ เชน่คะ่วซีะ่แลฯคะ่บรกิะรยืน่วซีะ่/คะ่มดัจ ะตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมะยเหต ุ: กรุณะอะ่นศืกษะระยลฯเอยีดทั๊งหมดกอ่นท ะกะรจอง เพ่ือควะมถกูตอ้งแลฯควะมเข้ะใจตรงกันรฯหว่ะงท่ะนลกูค้ะแลฯ
บริษัท ฯ แลฯเมือ่ทะ่นตกลงชะรฯเงินมัดจะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถอืว่ะทะ่นได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ะงๆ ทั๊งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทํี่จฯเลือ่นกะรเดินทะงหรือปรับระคะค่ะบริกะรข๊ืนในกรณีที่มผีู้ร่วมคณฯไม่ถืง 20ท่ะน  
2. ขอสงวนสิทธิกํะรเก๏บค่ะนะ้มนัแลฯภะษีสนะมบินทกุแห่งเพ่ิม หะกสะยกะรบินมกีะรปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํในกะรเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะอนัเนื่องจะกสะเหตุต่ะงๆ  
4. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดกรณีควะมล่ะช้ะจะกสะยกะรบนิ, กะรยกเลกิบิน, กะรปรฯท้วง, กะรนัดหยุดงะน, 
กะรกอ่กะรจละจล, ภยัธรรมชะต,ิ กะรนะส่ิงของผิดกฎหมะย ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดส่ิงของสูญหะย อนัเนื่องเกิดจะกควะมปรฯมะทของท่ะน, เกิดจะกกะรโจรกรรม 
แลฯ อุบัตเิหตุจะกควะมปรฯมะทของนกัท่องเที่ยวเอง  



6. เมื่อทะ่นตกลงชะรฯเงินมัดจะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่ะงๆ ทั๊งหมด  
7. ระยกะรนี๊เป๐นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับกะรยนืยนัจะกบริษัทฯอกีคร๊ังหนื่ง หลังจะกไดส้ ะรองโรงแรมที่พักในตะ่งปรฯเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในรฯดบัใกล้เคียงกนั ซ่ืงอะจจฯปรับเปลี่ยนตะมที่รฯบุในโปรแกรม  
8. กะรจัดกะรเร่ืองหอ้งพัก เป๐นสิทธิของโรงแรมในกะรจดัหอ้งให้กับกร์ุปที่เขะ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ะหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอะจจฯขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ะมควะมปรฯสงค์ของผู้ที่พัก ทั๊งนี๊ขืน๊อยูก่ับควะมพร้อมใหบ้ริกะรของโรงแรม แลฯไม่สะมะรถ
รับปรฯกนัได้   
9. กรณีผูเ้ดนิทะงตอ้งกะรควะมช่วยเหลอืเป๐นพิเศษ อะทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณะแจ้งบริษัทฯ อย่ะงนอ้ย14วันกอ่นกะรเดนิทะง 
มิฉฯนั๊น บริษัทฯไมส่ะมะรถจดักะรไดล้่วงหนะ้ได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงะนแลฯตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในกะรให้ค ะสัญญะใด ๆ ทั๊งส๊ินแทนผูจั้ด นอกจะกมีเอกสะรลงนะมโดยผู้
มีอ ะนะจของผู้จัดก ะกบัเท่ะนัน๊ 
11. ผู้จดัจฯไม่รับผดิชอบแลฯไมส่ะมะรถคืนค่ะใช้จ่ะยตะ่งๆ ได้เนื่องจะกเป๐นกะรเหมะจะ่ยกับตัวแทนต่ะงๆ ในกรณีทีผู่้เดินทะงไม่
ผ่ะนกะรพิจะรณะในกะรตรวจคนเขะ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ะจฯเป๐นกองตรวจคนเขะ้เมืองหรือกรมแรงงะนของทกุปรฯเทศใน
ระยกะรท่องเที่ยว อนัเนือ่งมะจะกกะรกรฯท ะที่ส่อไปในทะงผดิกฎหมะย กะรหลบหนี เข้ะออกเมือง เอกสะรเดนิทะงไมถู่กต้อง 
หรือ กะรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. กะรปรฯกนักะรเดนิทะง บริษัทฯไดจ้ัดท ะแผนปรฯกนัภัยกะรเดินทะงส ะหรับผู้เดินทะงไปตะ่งปรฯเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนปรฯกันภัย Group tour โดยแผนปรฯกันจฯครอบคลมุกะรรักษะกรณีลกูค้ะติดเชื๊อโควิด-19 หรืออุบตัิเหตุต่ะงๆ ซ่ืง
เกิดข๊ืนภะยในวันเดนิทะง แลฯลกูค้ะตอ้งท ะกะรรักษะในโรงพยะบะลที่ปรฯกนัครอบคลุมกะรรักษะเทะ่นั๊น (เขะ้รับรักษะในรูปแบบ
อื่นๆปรฯกนัจฯไม่ครอบคลุม) ซืงสะมะรถศืกษะข้อมลูเพ่ิมเติมจะกเจ้ะหนะ้ทีได้ กรณีลูกค้ะต้องกะรซ๊ือปรฯกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมควะมคุ้มครอง สะมะรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ืงควะมคุ้มครองแลฯขอ้ยกเว้น เป๐นไปตะมเง่ือนไขกรมธรรม์ปรฯกนัภยั  โดยทัง๊นี๊กะร
ท ะปรฯกันนี๊จะกบริษัท  มะกกว่ะข้อบังคับ ตะม พ.ร.บ. ธุรกิจน ะเที่ยว ทีบ่ังคับให้บริษัทน ะเที่ยว ท ะปรฯกนัเฉพะฯอุบัตเิหตุในกะร
เดินทะงเทะ่นั๊น แต่ทั๊งนี๊ ท่ะนสะมะรถศืกษะเงือนไขควะมคุ้มครองแลฯข้อยกเว้นแผนเตมิจะกเว๏บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ะน
ต้องกะรซ๊ือควะมคุ้มครองเพ่ิมเติมสะมะรถแจ้งควะมปรฯสงค์มะที่บริษัทฯค่ะภะษีสนะมบิน แลฯค่ะภะษีน ๊ะมนัตะมระยกะรทัวร์ 
13. มัคคุเทศก์ พนกังะนแลฯตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในกะรให้ค ะสัญญะใด ๆ ทั๊งส๊ินแทนผูจั้ด นอกจะกมีเอกสะรลงนะมโดยผูม้ี
อ ะนะจของผู้จดัก ะกับเทะ่นัน๊  
14. ผู้จัดจฯไม่รับผิดชอบแลฯไมส่ะมะรถคืนค่ะใช้จ่ะยตะ่งๆ ได้เนื่องจะกเป๐นกะรเหมะจะ่ยกับตัวแทนตะ่งๆ ในกรณีทีผู่้เดินทะงไม่
ผ่ะนกะรพิจะรณะในกะรตรวจคนเขะ้เมือง-ออกเมอืงไม่ว่ะจฯเป๐นกองตรวจคนเข้ะเมอืงหรือกรมแรงงะนของทกุปรฯเทศใน
ระยกะรท่องเที่ยว อนัเนือ่งมะจะกกะรกรฯท ะที่ส่อไปในทะงผดิกฎหมะย กะรหลบหนี เข้ะออกเมือง เอกสะรเดนิทะงไมถู่กต้อง 
หรือ กะรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
เอกสะรปรฯกอบกะรยืน่ค ะร้องขอวีซ่ะเชงเก้น (Switzerland) 

รฯยฯเวละด ะเนินกะรพิจะรณะวีซ่ะ 10-15 วันท ะกะร 

** หะกผู้สมัครเคยสแกนละยนิ๊วมือภะยใน 3 ป ึกรุณะติดต่อเจ้ะหน้ะทีแ่ผนกวีซ่ะของทัวร์ **  

โปรดด ะเนินกะรตะมค ะแนฯน ะของเจ้ะหน้ะที่ เนื่องจะกสถะนทูตมีกะรเปลี่ยนแปลงข้อก ะหนดเงื่อนไข 

รวมถืงเอกสะรทีใ่ช้ส ะหรับยื่นค ะร้องขอวีซ่ะอยู่เป๐นปรฯจ ะ 

1. พะสปอร์ต โดยมีอะยุไม่ต ่ะกว่ะ 6 เดือน ก่อนวันหมดอะยุ โดยนับจะกวันที่เดินทะงกลับมะถืงปรฯเทศไทย แลฯมีจ ะนวนหน้ะเหลือ
อย่ะงน้อย 2-3 หน้ะ เพ่ือให้ทะงสถะนทูตติดหน้ะวีซ่ะ (หะกมีอะยุไม่เพียงพอ กรุณะด ะเนินกะรท ะพะสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง
ให้กับเจ้ะหน้ะที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

2. รูปถ่ะย รูปสีหน้ะตรง ฉะกหลังสีขะว ขนะด 2x1.5นิ๊ว หรือ 4.5x3.5cm  จ ะนวน2ใบ รูปถ่ะยมีอะยุไม่เกิน 3เดือน ห้ะมตกแต่งรูป,
ห้ะมสวมแว่นตะ,ห้ะมใส่เคร่ืองปรฯดับ,ห้ะมใส่คอนแทคเลนส์ แลฯต้องเป๐นรูปที่ถ่ะยจะกร้ะนถ่ะยรูปเท่ะนั๊น 



** ห้ะมขดีเขียน แม๏ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกรฯดะษ ซ่ืงอะจส่งผลให้รูปถะ่ยช ะรุด แลฯไม่สะมะรถใช้งะนได้ ** 

 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสะรส่วนตัว 
 - ส ะเนะบัตรปรฯชะชน/ส ะเนะทฯเบียนบ้ะน/ส ะเนะบัตรข้ะระชกะร (ภะษะไทย) 

หะกมีเอกสะรอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ะมี) ท่ะนจ ะเป๐นต้องยื่นเอกสะรให้สถะนทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป๐นภะษะอังกฤษ ดังนี๊ 

 - ส ะเนะทฯเบียนสมรส/ส ะเนะทฯเบียนหย่ะ/ส ะเนะใบมรณฯบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส ะเนะใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ะเคยมีกะรเปลี่ยน) 

กรณีเด๏กอะยุต ่ะกว่ะ18ปึ (บิดะแลฯมะรดะเดินทะงไปด้วย) จ ะเป๐นต้องย่ืนเอกสะรเพ่ิม พร้อมแปลเป๐นภะษะอังกฤษ ดังนี๊ 

 - ส ะเนะทฯเบียนบ้ะน/ส ะเนะสูติบัตร 

กรณีเด๏กอะยุต ่ะกว่ะ18ปึ (บิดะ/มะรดะ ไม่ได้เดินทะง) จ ะเป๐นต้องย่ืนเอกสะรเพ่ิม พร้อมแปลเป๐นภะษะอังกฤษ ดังนี๊ 

 - ส ะเนะทฯเบียนบ้ะน/ส ะเนะสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจะกบิดะ-มะรดะ/ส ะเนะพะสปอร์ตบิดะ-มะรดะ 

โดยต้องมีใบอนญุะตจะกผู้ปกครอง บิดะ-มะรดะเทะ่นั๊น หะกเด๏กเดินทะงไปกับบิดะเพียงผูเ้ดียว จฯต้องมีหนงัสือรับรองยินยอม
ให้บุตรเดินทะงจะกมะรดะ หรือหะกเด๏กเดินทะงกับมะรดะเพียงผู้เดียว จฯต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทะงจะกมะรดะ
บิดะ หะกเด๏กไม่ได้เดินทะงกับบิดะ-มะรดะ จฯต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทะงกับบุคคลที่สะม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่ะใช้จ่ะยกะรเดินทะงให้กับเด๏ก โดยสะมะรถขอเอกสะรได้ที่ส ะนักงะนเขต/อ ะเภอตะมหลักฐะนที่อยู่ตะมทฯเบียนบ้ะนของ
ท่ะน (พร้อมแนบส ะเนะพะสปอร์ต/ส ะเนะบัตรปรฯชะชนของบิดะ-มะรดะ) โดยมีนะยอ ะเภอหรือผู้อ ะนวยกะรเขต ลงนะมแลฯ
ปรฯทับตระรับรองจะกทะงระชกะรอย่ะงถูกต้องตะมกฎหมะย โดยวันนัดหมะยที่เด๏กแสดงตัวยื่นค ะร้องขอวีซ่ะ บิดะ-มะรดะ 
จ ะเป๐นต้องเดินทะงไปแสดงตัวพร้อมกบับตุร แลฯเซ๏นเอกสะรต่อหน้ะเจ้ะที่ที่รับยื่นวีซ่ะ กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐะนกะรงะน/หนังสือรับรองกะรท ะงะน ที่ท ะงะนปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.1 กรณีเป๐นพนักงะนทัว่ไป ทั๊งภะครัฐแลฯเอกชน ใช้หนังสือรับรองกะรท ะงะนจะกบริษัทที่ท่ะนท ะงะนปัจจุบัน   โดยรฯบุต ะแหน่ง
งะน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปึ ที่เร่ิมท ะงะน, แลฯช่วงเวละที่ขอละงะนไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) แลฯกลับมะปฏิบัติงะนตะมปกติหลังครบก ะหนดวันละ พร้อมปรฯทับตระบริษัท แลฯลงนะมผู้มีอ ะนะจอย่ะง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั๊น) 
4.2 กรณีที่เป๐นเจ้ะของกิจกะร ใช้ส ะเนะใบทฯเบียนกะรค้ะ (พค.0403), หนังสือรับรองกะรจดทฯเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนา
ไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป๐นนกัเรียน/นกัศืกษะ ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจะกสถะบันกะรศืกษะเท่ะนั๊น สถะนทูตไม่รับพิจะรณะบัตรนักเรียน, 
ใบปรฯกะศนียบัตร แลฯใบรับรองผลกะรเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 



4.4 กรณีที่เกษียณอะยุจะกงะนระชกะร กรุณะแนบส ะเนะบัตรข้ะระชกะรบ ะนะญ 

4.5 กรณีเป๐นแม่บ้ะน ใช้ส ะเนะทฯเบียนสมรส/ใบมรณฯ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐะนกะรเงินของตนเองหรือสะมี   ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทะงร่วมกันกับสะมี จ ะเป๐นต้องมีจดหมะยรับรองค่ะใช้จ่ะยจะกสะมี (Sponsor Letter) รฯบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปึเกิด 
ของสะมีแลฯบุตร ที่มีควะมสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี๊แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั๊น) 

4.6 กรณีกิจกะรที่ไม่ได้จดทฯเบียน อะทิ ร้ะนขะยของทั่วไป, อะชีพอิสรฯ (Freelance), ธุรกิจขะยสินค้ะออนไลน์ ฯลฯ จ ะเป๐นต้อง
เขียนจดหมะยแนฯน ะตนเอง ช๊ีแจงระยลฯเอียดกะรท ะงะน แหล่งที่มะของระยได้ พร้อมแนบหลักฐะนหรือเอกสะรปรฯกอบ อะทิ 
รูปถ่ะยร้ะน, สัญญะเช่ะ, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป๐นต้น (จดหมายชี๊แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั๊น) 

5. หลักฐะนกะรเงิน 
5.1 กรณีออกค่ะใช้จ่ะยเอง Statement  ระยกะรเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณะเลือกบัญชีที่มีปรฯวัติกะรเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้ะ-ออก สม ่ะเสมอ) แลฯมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั๊นๆไม่ต ่ะกว่ะ 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห๏นว่ะมีฐะนฯทะง
กะรเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่ะใช้จ่ะยได้อย่ะงไม่เดือดร้อนเมื่อท่ะนเดินทะงกลับสู่ภูมิล ะเนะ โดย Statement ต้องเป๐นฉบับ
ภะษะอังกฤษ แลฯออกจะกธนะคะรเท่ะนั๊น หะกผู้ย่ืนค ะร้องวีซ่ะ ปร๊ินเอกสะรผ่ะน Internet/Application ท่ะนจ ะเป๐นต้องน ะ
เอกสะรไปให้ธนะคะรปรฯทับตระอีกคร๊ัง 

5.2 ผู้เดินทะงไม่ได้ออกค่ะใช้จ่ะยเอง  จ ะเป๐นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี๊แจงควะมสัมพันธ์รฯหว่ะงตนกับผู้เดินทะง (Sponsor 
Letter) แลฯขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่ะใช้จ่ะยจะกทะงธนะคะรเท่ะนั๊น โดยให้บุคคลที่เป๐นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด ะเนินกะร
ตะมเอกสะรข้ะงต้น พร้อมกับขอจดหมะยรับรองฐะนฯกะรเงินจะกธนะคะร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 
ที่ออกจะกทะงธนะคะรเทะ่นัน๊ โดยรฯบุช่ือผู้สนบัสนนุทีเ่ป๐นเจ้ะของบัญชี (Sponsor) แลฯรฯบุช่ือผู้เดินทะง/ผู้ที่ได้รับกะรสนับสนุน 
เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั๊น   (กรุณะยื่นขอจะกธนะคะร
ล่วงหน้ะ บะงแห่งอะจใช้เวละด ะเนินกะรนะนถืง 3 วัน) 

หมะยเหต:ุ ท่ะนจ ะเป๐นตอ้งขอระยกะรเดนิบญัชียอ้นหลัง ที่ออกจะกธนะคะรเทะ่นั๊น (Bank Statement) 

** สถะนทูตไมร่ับพิจะรณะบัญชีกรฯแสระยวัน บัญชีติดลบ แลฯกองทุนทกุปรฯเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส ะหรับยื่นวีซ่ะเชงเก้น 
 เพ่ือปรฯโยชน์ในกะรยื่นวีซ่ะ กรุณะกรอกแบบฟอร์มส ะหรับยื่นวีซ่ะท้ะยโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลควะมเป๐นจริง เนื่องจะก
บริษัทฯ ต้องน ะส่งข้อมูลให้กับทะงสถะนทูตพิจะรณะ เพ่ืออนุมัติค ะร้องขอวีซ่ะ แลฯทะงบริษัทฯ ไม่สะมะรถกรอกปรฯวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หะกสถะนทูตตรวจพบว่ะข้อมูลของท่ะนเป๐นเท๏จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับควะมเป๐นจริง ท่ะนอะจถูกปฏิเสธวีซ่ะ 
หรืออะจส่งผลให้รฯยฯเวละด ะเนินกะรพิจะรณะเอกสะรล่ะช้ะมะกย่ิงข๊ืน 

 เมื่อท่ะนช ะรฯเงินมัดจ ะค่ะทัวร์เรียบร้อย กรุณะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ะยระยกะรทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หะก
ด ะเนินกะรล่ะช้ะ อะจส่งผลต่อกรฯบวนกะรพิจะรณะวีซ่ะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 กะรบิดเบือนข้อเท๏จจริงปรฯกะรใดก๏ตะม อะจจฯถูกรฯงับมิให้เดินทะงเข้ะปรฯเทศในกลุ่มเชงเก้นเป๐นกะรถะวร แลฯถืงแม้ว่ะท่ะนจฯ
ถูกปฏิเสธวีซ่ะ สถะนทูตไม่คืนค่ะธรรมเนียมที่ท่ะนได้ช ะรฯไปแล้วทุกกรณี 

 หะกถูกปฏิเสธวีซ่ะ แลฯมีควะมปรฯสงค์ที่จฯยื่นค ะร้องขอวีซ่ะใหม่ ผู้สมัครต้องช ะรฯค่ะธรรมเนียมใหม่ทุกคร๊ัง 

 บะงกรณี สถะนทูตอะจมกีะรสุ่มเรียกสัมภะษณ์ผู้สมัครบะงท่ะน ทะงบริษัทฯ ขอควะมร่วมมือในกะรเชิญท่ะนไปสัมภะษณ์ตะมที่
สถะนทูตนัดหมะย (โปรดแต่งกะยสุภะพ) ทั๊งนี๊บริษัทฯ จฯส่งเจ้ะหน้ะที่เพ่ือไปอ ะนวยควะมสฯดวกแก่ท่ะน ตลอดทั๊งช่วยปรฯสะนงะน
กับทะงกะรสถะนทูต แลฯหะกสถะนทูตมีควะมปรฯสงค์ขอเอกสะรเพ่ิมเติมจะกทะงบริษัท ใคร่ขอควะมร่วมมือให้ท่ะนจัดส่งเอกสะร
ดังกล่ะวให้กับทะงบริษัท เพ่ือน ะส่งสถะนทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกกะรเดินทะงภะยหลังจะกได้รับวีซ่ะแล้ว ทะงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํน ะเรียนสถะนทูตเพ่ือพิจะรณะต่อวีซ่ะของท่ะน 
เนื่องจะกกะรขอวีซ่ะในแต่ลฯปรฯเทศจฯถูกบันทืกไว้เป๐นสถิติในนะมของบริษัทฯ 



เอกสะรทกุฉบับที่ใช้ปรฯกอบกะรยื่นค ะร้องขอวีซ่ะ ต้องแปลเป๐นภะษะอังกฤษเท่ะนัน๊ !! 

พร้อมแนบส ะเนะฉบับภะษะไทย (โดยไม่จ ะเป๐นตอ้งเซ๏นรับรองส ะเนะถกูตอ้ง) 

เพ่ือควะมสฯดวกในกะรยืน่วีซ่ะ กรุณะจดัเตรียมเอกสะรให้สมบูรณ์ แลฯทะงบริษัทไมม่นีโยบะยรับแปลเอกสะร 

 

แบบฟอรม์ส ะหรบักรอกขอ้มูลย่ืนวซีะ่เชงเกน้ (ปรฯเทศสวิตเซอรแ์ลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื่อ - นะมสกลุ (ภะษะอังกฤษ)   ............................................................................................ ........ 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ......................................................................................... .......... 

3. เพศ   ชะย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตะมส ะเนะทฯเบียนบะ้น (ภะษะอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .......................... .................... 

5. ที่อยู่พ ะนกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส ะเนะทฯเบียนบะ้น (ภะษะอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดรฯบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้ะน (ถะ้มี) .......................................... 

7. อะชีพปัจจุบนั .................................................... 

    ต ะแหน่งงะน (ตรงกับที่รฯบุในหนังสือรับรองกะรงะน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถะนทีท่ ะงะน ธุรกิจร้ะนค้ะ โรงเรียน หรือมหะวทิยะลัย (หะกปรฯกอบกจิกะรค้ะขะย โปรดรฯบอุย่ะงชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ ะงะน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ ะงะน/โรงเรียน/มหะวิทยะลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. ระยได้ตอ่เดอืน ........................................................... บะท 

10. สถะนภะพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงะน(ไมจ่ดทฯเบียน) 

  ⃣    หย่ะ   ⃣    ม่ะย   ⃣    อยู่กนิฉันสะม-ีภรรยะ     ⃣    แยกกนัอยู ่

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้ะมี) .............................................  วัน/เดือน/ปึ เกิด................  สถะนที่เกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบดิะ ..................................................... วัน/เดอืน/ปึ เกิด................. สถะนทีเ่กดิ ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมะรดะ .................................................. วัน/เดือน/ปึ เกิด................  สถะนทีเ่กดิ ...................... 



14. ท่ะนมี Passport เลม่เกะ่ละ่สุด หรือไม่ (ถะ้มี) โปรดรฯบ ุ

      เลขพะสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอะยุ .................. ออกให้ ณ ปรฯเทศ ................... 

15. ทะ่นเคยได้รับวีซ่ะ Schengen ในรฯยฯเวละ 3 ปึทีผ่ะ่นมะ หรือไม่ (โปรดรฯบุรหสัปรฯเทศแลฯเลขวีซ่ะ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตั๊งแต่วันที่ .............................................. ถืงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ละยนิ๊วมอืเพ่ือกะรขอวีซ่ะ Schengen กอ่นหน้ะนี ๊

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณะรฯบุวัน/เดือน/ปึ ที่ด ะเนินกะร หะกทระบ)  ……………………………………… 

17.  ทะ่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่ะหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในกะรปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ควะมรับผิดชอบค่ะใช้จ่ะยในกะรด ะรงชีพรฯหว่ะงกะรเดินทะงแลฯพ ะนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่ะเอง    มผีู้อืน่ออกค่ะใช้จ่ะยให้ (บิดะ-มะรดะ/ญะติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช๏คเดินทะง     กรุณะรฯบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ควะมสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมะยเหตุ: หะกจัดส่งเอกสะรให้บริษัทฯละ่ช้ะ อะจส่งผลตอ่กรฯบวนกะรพิจะรณะวีซ่ะจะกทะงสถะนทตู         กรณีวีซ่ะของท่ะน
ไม่ได้รับกะรอนุมัติทันตะมก ะหนดวันเดินทะง บริษัทขอสงวนสิทธิํไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่ะนได้จองท ะกะรจองโปรแกรมทัวร์ แลฯช ะรฯเงินมัดจ ะค่ะทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณะจัดส่งส ะเนะหน้ะพะสปอร์ต แลฯ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส ะหรับยื่นวีซ่ะ (เอกสะรแนบท้ะยโปรแกรมทัวร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หะกด ะเนนิกะรล่ะช้ะ อะจส่งผลต่อกรฯบวนกะรพิจะรณะวีซ่ะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํ   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณะกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง แลฯชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่ะนกรอกต้องตรงกับเอกสะรที่จฯใช้ยื่นสถะนทูต 
เนื่องจะกข้อมูลทั๊งหมด บริษัทฯจ ะเป๐นต้องด ะเนินกะรน ะส่งสถะนทูตผ่ะนรฯบบออนไลน์ หะกน ะส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ควะมเป๐นจริง อะจส่งผลต่อผลกะรพิจะรณะวีซ่ะ 

  - หะกหน่วยงะนยังไม่สะมะรถออกหนังสือรับรองกะรงะนฉบับจริงได้ กรุณะกรอกข้อมูลกะรท ะงะนของท่ะนให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต ะแหน่งงะน, ลักษณฯงะน, เงินเดือนที่ได้รับ แลฯวันเดือนปึที่เร่ิมงะน 

 เมื่อท่ะนได้รับยืนยันกะรเดินทะง/ใบนัดหมะยส ะหรับยื่นวีซ่ะ จะกเจ้ะหน้ะที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณะจัดส่งหนังสือเดินทะง (Passport) แลฯเอกสะรฉบับจริงส ะหรับยื่นวีซ่ะให้กับบริษัทฯ อย่ะงช้ะไม่เกิน 2 สัปดะห์ ก่อน
ถืงวันนัดหมะยยื่นวีซ่ะ 

          - ท่ะนจ ะเป๐นต้องน ะส่งหนังสือเดินทะงเล่มเก่ะ เพ่ือให้สถะนทูตดูปรฯวัติกะรเดินในช่วงที่ผ่ะนมะ 

 

 หมะยเหต:ุ กะรอนุมติัวีซ่ะเป๐นดุลพินิจของทะงสถะนทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั๊งส๊ิน ทั๊งนี๊บริษัทเป๐นเพียงตัวกละงที่
คอยให้บริกะร แลฯอ ะนวยควะมสฯดวกให้แกผู่้เดินทะงเทะ่นัน๊  



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 


