
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWEY08FOLLOW ME TOSWISS 7วนั 4คนื 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 67,900.- 
 พชิติยอดเขาทติลสิชมทศันยีภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์ 

 ชมน า้ตกขนาดใหญท่ีสุ่ดของทวปียุโรปแมน่ า้ไรน ์

 ชมสะพานไมซ้าเปลสะพานไมเ้กา่แกอ่ายุเกอืบ 700 ปี 

 ถา่ยรูปกบัสอ้มยกัษ ์The Fork ทีต่ ัง้โดดเดน่อยูก่ลางทะเลสาบ 

 ชมบอ่หมสีนี า้ตาล ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ 

 อสิระชอ้ปป้ิงที ่Lohri AG Store รา้นคา้นาฬกิาช ัน้น าระดบัโลก 
 

ราคารวมวซีา่ และ แถมฟร!ี! แพ็คเกจ Test & Go 
เดนิทางโดยสายการบนิETIHAD AIRWAYSน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี

เสรมิเตยีง 

เด็ก 2-11 ปี  

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

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

 
 

แถมฟร ีแพ็คเกจ 

Test & Go 

ในกรณีไม่รบั  

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 

>>ราคาทวัรร์วมคา่วซี่าและคา่บรกิารแลว้<< 

 

 

 

 



 

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. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 8เคาท์
เตอร ์QสายการบนิETIHAD AIRWAYSโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

19.30 น. นําทา่นเดนิทางออกสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนดโ์ดย สายการบนิ ETIHAD 
AIRWAYSเทีย่วบนิที ่EY407 

23.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบแีวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
 

03.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์ทีย่วบนิทีE่Y073 

07.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรกิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนดนํ์าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และ

ศลุกากร นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ชั่วโมง ชว่งฤดรูอ้น)จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุรคิ(Zurich) (ระยะทาง 12กม. ใชเ้วลา 15 นาที)พา

ทา่นเก็บภาพความประทับใจกับสถานทีต่า่งๆ เริม่ตน้ที ่

สะพาน Münsterbrückeหรอืเป็นทีรู่จั้กกันในนาม 

Helmhausbrückeเป็นสะพานขา้มถนนและเดนิเทา้ทีเ่ปิดขึน้

ในปี 2381 ตัง้อยูเ่หนอืแมน้ํ่า Limmatในใจกลางเมอืงซรูกิ 

สะพาน สามารถเดนิขา้มไปมาได ้ระหว่างสองฝ่ังของโบสถ์

สําคัญของซรูคิฟากนงึม ี โบสถ ์ Fraumünsterทีเ่ลือ่งชือ่

เรือ่งความงดงามของกระจกส ีซึง่โบสถนั์บเป็นไ ฮไลทข์อง

เมอืงชรูคิเลยก็ว่าได ้เป็นโบสถน์กิายโปรแตสแตนทท์ีม่ ี

จุดเดน่อยูท่ ีเ่ป็นหอคอยตกึคูแ่ฝด และสถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünsterจงึนําเสนอ

ออกมาในรูปแบบประตแูกะสลักในศลิปะยคุกลาง อฐิหนิถูก

ใชใ้นการกอ่สรา้งตัวโบสถ ์ยังมกีารตกแตง่ดว้ยหนา้ตา่ง

กระจกทีม่สีสัีนทันสมัยโดยจติรกรชาวสวสิ Augusto 

Giacometti นอกจากนียั้งมปีระตทูองสัมฤทธิห์รูหราทีตั่ง้อยู่

ทางฝ่ังทศิเหนอืและทศิใต ้ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์( St. 

Peter’s Church)ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ

ไฮไลทท์ีสํ่าคัญคอืมอีนาฬกิาขนาดใหญ่โดยหนา้ปัดของหอ

นาฬกิามเีสน้ผ่านศนูยก์ลาง 8.7 เมตร ขึน้ช ือ่ว่าเป็นหอ

นาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป จากนัน้อสิระใหท้า่นชอปป้ิง

ตามอัธยาศัยที ่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) ถนนนีค้วามยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร ทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิ่าเป็นถนนชอ้ปป้ิง มี

รา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกันมากมาย ไดรั้บการขนานนามว่า

เป็นถนนทีแ่พงทีส่ดุในโลก ไมว่่าจะเป็น Gucci, Armani, 

Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้   รา้น

เครือ่งประดับ  รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรูเป็นจํานวน

มาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

 นําทา่นเดนิทางไปสู ่เมอืง สู ่ เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ
(Schaffhausen)(ระยะทาง52ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยู่ทางตอนเหนอืของประเทศซึง่ตัง้อยู่ใน
วงลอ้มของประเทศเยอรมนทีัง้ 3 ทศิทางโดยมแีม่น า้ไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมอืง ใหท้า่นชมความงาม

วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 

วนัทีส่องทา่อากาศยานอาบดูาบ ี– ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ –เมอืงซุรคิ - สะพาน Münsterbrücke- โบสถ ์

Fraumünster - โบสถ ์Grossmünster – โบสถเ์ซนตปี์เตอร–์ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ -  

แมน่ า้ไรน ์– เมอืงลเูซริน์ – สะพานไมซ้าเปล–อนสุาวรยีส์งิโตหนิอาหารเทีย่ง,เย็น 

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/


ของน้ําตกไรน ์เป็นน้ําตกขนาดใหญ่ทีส่ดุของทวปียุโรป 
ตัง้อยู่บนแม่น้ําไรนบ์รเิวณพรมแดนระหวา่งรฐั ซาฟฟ์เฮา
เซนิกบัรฐัซรูคิ น้ําตกแห่งนีม้คีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 

23 เมตร ปลาทัว่ไปไม่สามารถวา่ยขึน้น้ําตกแห่งนีไ้ด ้มี
เพยีงปลาไหลเทา่นัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตวัในการไตข่ึน้

น้ําตก น้ําตกแห่งนีถ้อืกําเนดิขึน้ในยุคน้ําแข็งครัง้สดุทา้ย
เมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้า่นอสิระ

ถา่ยภาพเก็บความประทบัใจกบัความสวยงามของน้ําตก
ไรน ์ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงลเูซริน์  
(Lucerne)(ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา1 ชม. 15นาท)ี ใน

เมอืงลเูซริน์สว่นใหญ่รวมตวักนัในเขตเมอืงเกา่และบริ
เวรณทะเลสาบ เริม่จากสญัลกัษณข์องเมอืงคอื สะพาน

ไมซ้าเปล(Chapel bridge)  สะพานไมอ้ายุเกอืบ 700 
ปีนีเ้ป็นสะพานมหีลงัคาคลมุทีท่อดขา้มแม่น้ํารอยสจ์าก

สถานรีถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ มจีดุเดน่คอืภาพเขยีนบนคาน
ไม ้ใตห้ลงัคาตลอดความยาวของสะพานมหีลงัคาคลมุที่
ทอดขา้มแม่น้ํารอยสจ์ากสถานรีถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืง

เกา่  อนุสาวรยีส์งิโตหนิ ( The Lion Monument) ที่
แกะสลกัอยู่บนหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีลซ่ึง่มี

กากบาทสญัลกัษณข์องสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่โดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดค่วามกลา้หาญ ซือ่สตัยแ์ละ
จงรกัภกัดขีองทหารสวสิ ทีเ่สยีชวีติไปในการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงั ระหวา่งการปฏวิตัใิหญ่ของฝรัง่เศส  

  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที2่) 

ทีพ่กั: Ibis Style Luzern city*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง 36ก.ม.ใช ้

เวลา 45 นาที ) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐ

ออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขา

แอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่

ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนอื

ระดับน้ําทะเลปานกลาง  จากนัน้ไปที ่ สถาน ี

EngelbergTalstationTitlisเป็นทีตั่ง้ของสถานกีระเชา้

โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis)ทา่นจะได ้

สัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะ

หมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้ 360องศาในขณะที่

เคลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนยีภาพทีง่ดงาม

ของเทอืกเขาแอลป์ ชม Glacier Caveถ า้ น า้ แข็งที่

สวยงามและเดนิเลน่ถ่ายรูปหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และ

ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALKสรา้งขึน้ฉลอง

ครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี

ความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้

ผา อสิระใหท้า่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่งณ ภตัตาคาร 

   พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที4่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอนิเตอรล์าเคน
(Interlaken)(ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา 1 ชม. 20 
นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆทีส่วยเหมอืนในฝันตัง้อยู่

วนัทีส่ามเมอืงลเูซริน์-เมอืงแองเกลิเบริก์- สถาน ีEngelbergTalstationTitlis- ยอดเขาทติลสิ - Glacier Caveถ า้

น า้แข็งทีส่วยงาม-สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK-เมอืงอนิเตอรล์าเคน 

อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 



ระหวา่งทะเลสาบทนูThun และทะเลสาบเบยีนซB์ienzลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทศันบ์รสิทุธิแ์ละสวยงาม
มาก ใหท้า่นชมความสวยงามและเก็บภาพประทบัใจ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที5่) 

ทีพ่กั: Hey hotel*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที6่) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่(์Vevey)(ระยะทาง144ก.ม.ใชเ้วลา  1ชม. 20 นาที )เมอืงทีแ่สนโรแมนติ

กน่ารกัตัง้อยู่ในรฐัโวของสวติเซอรแ์ลนดน์ักทอ่งเทีย่วตา่งก็ขนานนามเวเวย่ใ์หเ้ป็นไขมุ่กแห่งรเิวยีรา่สวสิ

Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาลและเมอืงนีย้ังยังเป็นทีต่ัง้ของ 

สํานักงานใหญ่ของบรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของโลกอย่างเนสทเ์ลN่estleดว้ยแวะถา่ยรปูกบัจดุไฮไลท์ ของ

เมอืงรปูปัน้ ชาลแีชปปล ิน้ (Chaplin Statue) ชาวองักฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่ ี

ความหลงใหลและเลอืกเว

เวย่เ์ป็นสถานทีพ่ักกายใจใน

บัน้ปลายของชวีติถา่ยรปู

สอ้มยกัษ์ The Forkทีอ่ยู่

กลางทะเลสาบหนา้

พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล ่และ 

Photography Museum

ทีต่ัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสาบ

เจนวีา เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ลา่

เรือ่งราวของชา่งภาพและ

การถา่ยภาพตัง้แตต่น้จนถงึปัจจบุัน รวมถงึอปุกรณถ์า่ยภาพมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ(์Montreux)(ระยะทาง6ก.ม.ใชเ้วลา 10 นาท)ี แวะถา่ยภาพ

กบัววิสวยๆของภเูขาทีโ่ดง่ดงัของเมอืงมองเทรอซ์ Dent de Jamanทีม่ดีอกไมป่้าทีส่วยงาม แปลกตา

อยู่มากมาย เสน้ทางมาภเูขาลกูนีน้ีใ้ชส้ําหรบัการเดนิป่า วิง่ และทอ่งเทีย่วธรรมชาตเิป็นหลกั จากนัน้ไป

กนัตอ่ที ่Rochers de Nayeโรเชอรเ์ดอนาเย่สงู 2,042 เมตร (6,699 ฟุต)อยู่ในเทอืกเขา Swiss Alps 

สามารถมองเห็นววิทะเลสาป Geneva ที ่Montreuxไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาทา่นไปชมดา้นนอกของ 

Montreux casinoคาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงและยังเป็นคาสโินทีถ่กูกฎหมายอกีดว้ยไปตอ่กนัที ่

Queen studio experienceพพิธิภณัฑข์นาดย่อมของวง QUEEN ประวตัขิองวง ตน้ฉบับเนือ้เพลง 

เครือ่งมอืและอปุกรณบ์างสว่น และเครือ่งแตง่กายบน

เวที จากนัน้แวะถา่ยภาพกบั อนุสาวรยี ์ Freddie 

Mercuryสรา้ง เพือ่เป็นเกยีรตแิก ่ FREDDIE 

MERCURYนักรอ้งวง Queenตัง้ตระหงา่นหันหนา้เขา้

หาทะเลสาบดว้ย ทา่กําปั้นทีช่ขู ึน้ไปในอากาศอย่าง

ภาคภมูใิจ  อกีมอืหนึง่ของเขาถอืขาตัง้ไมโครโฟนอนั

เป็นสญัลกัษณข์องเขาเป็นสว่นหนึง่ของความทรงจําที่

มชีวีติของเมอืงและเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ําคญัและผู ้

มาเยีย่มยังนํา ดอกไมม้ากมายนับไม่ถว้น ซึง่มักเป็นสี

เหลอืงตามสโีปรดของเฟรดด ี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที8่) 

ทีพ่กั: Hilton Evain-les-Brains*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงอนิเตอรล์าเคน- เมอืงเวเวย่ ์- รูปปัน้ชาลแีชปปลิน้ - สอ้มยกัษT์he Fork - Photography Museum–

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

อนสุาวรยี ์Freddie Mercuryอาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 



เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที9่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเบริน์ ( Bern)(ระยะทาง1 69ก.ม.ใช ้

เวลา1ชม. 45 นาท)ีนครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และ

เป็นเมอืงมรดกโลกอันล้ําคําทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่ปัจจุบัน 

เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในยคุกลางของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้

ประกาศใหส้ว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก จนไดเ้วลาอัน

สมควรบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Pit)เมือ่มาถงึเมอืงนี ้ก็ตอ้ง

แวะเขา้มาชม เจา้หมกีอ่น ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ 

ทีว่่าสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมา

เกา่แก ่ตัง้แตส่มัยผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สัตว ์สัตวตั์ว

แรกทีล่า่ได ้คอื หม ี ความน่ารักของหมไีดทั้ง้ในชว่ง ฤดรูอ้น 

และ ฤดหูนาว ชม นาฬกิาไซท้ก์ล็อคเค่ 

(ZYTGLOGGE)หอนาฬกิายคุกลางทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของ

ยา่นเมอืงเกา่เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปีที่

มโีชวใ์หด้ทูกุๆชั่วโมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึง่ใน

สัญลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรุงเบริน์ โบสถ์

เบริน์  เป็นโบสถห์ลังการปฏริูปของสวสิ สรา้งขึน้ในสไตล์

โกธกิเริม่กอ่สรา้งในปี 1421 หอคอยสงู 100.6 เมตร สรา้ง

เสร็จในปี 1893 เป็นมหาวหิารทีส่งูทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

และเป็นทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทีม่คีวามสําคัญระดับชาต ิ

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) 

(ระยะทาง3 5กม. ใชเ้วลา 3 5 นาที )เป็นเมือ่งที่

รํ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และซกุเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับ

หนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ เป็นเมอืง

เกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุ

กลาง สิง่ทีจ่ะทําใหท้า่นประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึ

อากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนี้

ตัง้อยูบ่นทะเลสาบ Zug Old town เมอืงเกา่  

ของซกุทีเ่ป็นบา้นปดูว้ยหนิ นอกจากนียั้งมศีนูย์

ประวัตศิาสตรข์นาดเล็กทีม่อีาคารทีโ่ดดเดน่หลาย

แหง่ในบรรยากาศแบบดัง้เดมิ สพีาสเทลและสว่น

หนา้อาคารเกา่แก ่ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 บง่บอกถงึ

ลักษณะท่ัวไปของอาคารซกุทีม่เีสน่ห ์เดนิเลน่ตามแนวชายฝ่ังทะเลสาบทีส่ะอาดมาก จากนัน้เยีย่มชมและ

ถ่ายภาพกับ หอนาฬกิา Zytturmซึง่เป็นผลงานชิน้เอกอกีชิน้หนึง่ทีตั่ง้อยูใ่นเมอืงซกุเป็นหอคอยสงู 52 

เมตรหลังคาทีม่ลีวดลายโดดเดน่เป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีตั่ง้อยูเ่ป็นนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีส่ามารถบอก

ขา้งขึน้ขา้งแรมของพระจันทร ์บอกวันในสัปดาหไ์ดด้ว้ย จากนัน้อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Storeทมีนีาฬกิา

ชัน้นําระดับโลกใหท้า่นเลอืกซื้ อ อาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

ParmigianiFleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuerฯลฯ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(มือ้ที1่1) 

ทีพ่กั: A-JA Zurich – Das city*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  เมอืงเวเวย่ ์-กรุงเบริน์- บอ่หมสีนี า้ตาล -ชมนาฬกิาไซท้ก์ล็อคเค ่- โบสถเ์บริน์ - เมอืงซุก - Zug Old 

town - หอนาฬกิา Zytturm- Lohri AG Store อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 



เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม(มือ้ที1่2)จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิ

รคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนดเ์พือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

11.00 น.เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYSเทีย่วบนิที ่EY074 

18.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานอาบดูาบ ีกรุงอาบดูาบสีหรฐัอาหรบัเอมเิรตสแ์วะเปลีย่นเครือ่ง 

22.35 น.   เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYSเทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

08.05 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update: 18/3/2565 

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

 

หมายเหตุ : เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคี่าใชจ้่ายเพ ิม่ข ึน้ 

รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติ่างๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพ ิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู้

จดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 22มกราคม 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารInternational 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 ทีแ่ตกต่างกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass 

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD20,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

วนัทีห่กเมอืงซุก - ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ - ทา่อากาศยานอาบดูาบีอาหารเชา้ 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบนิสวุรรณภมู ิ



ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจํ่าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 

 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลกําหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19RT-PCR 1 ครัง้  

ข ัน้ตอนที ่4 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกักตัว  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

►การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน10ทา่นข ึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกันหรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการ

แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

►ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

►การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร 

- กรุณาช าระค่ามดัจ าทา่นละ20,000 บาท 

 กรุณาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้ง

ชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต3่0วันขึน้ไปคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง15-29วันยดึเงนิ50%จากยอดทีล่กูคา้ชําระมาและเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า15วันขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวรโ์ดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวรค์นืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิเชน่คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิโรงแรมคา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอืน่ๆ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิาร

รายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได้) 



1. คา่ต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้(ต๋ัวกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มต๋ัวกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้่ายพัก

เดีย่วเพิม่)กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

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

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่น ัน้(เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ)ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนโีดยทัง้นี้

การทําประกันนีจ้ากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกัน

เฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

10. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

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

สามารถจองเองได)้ 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUROหรอื 2,300 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

 

กรณีวซ่ีาไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซ่ีาไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา/ค่ามดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

หมายเหตุ :กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯจะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆท ัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ10ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกันได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

12.การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อบุตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรกัษา

เทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพ ิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพ ิม่วงเงนิคุม้ครอง เพ ิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยท ัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษิทั  

มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทาง

เทา่น ัน้ แต่ท ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพ ิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ13.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด 

ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

14.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาเชงเกน้  (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซ่ีา10-15 วนัท าการ  

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซี่าของทวัร ์**

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงขอ้ก าหนดเง ือ่นไข  

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ตํา่กวา่6เดอืนกอ่นวนัหมดอายุ  โดยนับจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย และมี

จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่(หากมอีายุไม่เพยีงพอ กรณุาดําเนนิการทํา

พาสปอรต์เลม่ใหม่ กอ่นจดัสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดร้บัวซีา่เชงเกน้ กรณุาจดัสง่หลกัฐานใหก้บัทาง

บรษัิททวัร ์     เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รปูถา่ยรปูสหีนา้ตรงฉากหลงัสขีาวขนาด2x1.5นิว้หรอื 4.5x3.5cm จ านวน2ใบรปูถา่ย มอีายุไม่เกนิ  3เดอืน

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา ,หา้มใสเ่ครือ่งประดบั ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปู

เทา่นัน้ 



** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไม่สามารถใชง้านได*้* 

 

(ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบัตรขา้ราชการ(ภาษาไทย) 

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี้ 

 - สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร(กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น)  

 

กรณเีด็กอายุตํา่กวา่18ปี(บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร  

 

กรณเีด็กอายุตํา่กวา่18ปี(บดิา/มารดา ไม่ไดเ้ดนิทาง)จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดงันี ้

 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิัตร  

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดาหรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางจากมารดาบดิาหากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดาจะตอ้งมหีนังสอืรบัรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกบับุคคลที่

สาม พรอ้มกบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ํานักงานเขต/อําเภอตาม

หลกัฐานทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของทา่น (พรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา )โดยมี

นายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงนามและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวนันัดหมาย

ทีเ่ด็กแสดงตวัยืน่คํารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตวัพรอ้มกบับุตร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ ี่

รบัยืน่วซีา่กรณบีดิา-มารดาหย่ารา้งจะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่าและมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจ

ปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างานทีทํ่างานปัจจบุัน(เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชนใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิททีท่า่นทํางานปัจจบุัน 

โดยระบุตําแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั, วนั เดอืน ปี ทีเ่ร ิม่ทํางาน , และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป  (โดย ไม่

ตอ้งระบุช ือ่ประเทศ ใหใ้ช  ้Europeanแทน)และกลบัมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลงัครบกําหนดวนัลา พรอ้มประทบัตรา

บรษัิท และลงนามผูม้อํีานาจอย่างชดัเจน(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) , หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 

(DBD), (คดัสาํเนาไม่เกนิ 90 วนั พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไม่รบัพจิารณา

บัตรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบัตรและใบรบัรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วนั กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 



4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการกรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้นใชส้ําเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ), หลกัฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี 

ในกรณทีีไ่ม่ไดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสามจํีาเป็นตอ้งมจีดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม(ี Sponsor Letter)ระบุชือ่ -สกลุ   

วนั เดอืน ปีเกดิของสามแีละบุตรทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

4.6กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทัว่ไป , อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯจําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้ม แนบหลกัฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้(จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั6เดอืน(กรณุาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวตักิารเดนิบัญชี

ทีส่มบูรณ ์มยีอดเงนิ เขา้-ออก สมํ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนีัน้ๆไม่ตํา่กวา่ 6 หลกัเพือ่แสดงใหเ้ห็ นวา่

มฐีานะ ทางการเงนิเพยีงพอครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ ทา่นเดนิทาง กลบัสูภ่มูลํิาเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาองักฤษและออกจากธนาคารเทา่นัน้ หากผูย้ืน่คํารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสารผ่าน 

Internet/Application ทา่นจําเป็นตอ้งนําเอกสารไปใหธ้นาคารประทบัตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองจําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรบัรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรบัรอง/สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย จากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยใหบุ้คคล ทีเ่ป็นผูส้นับสนุน

(Sponsor)  ดําเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรบัรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         

Bank  Sponsor/Bank Guaranteeทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้โดยระบุชือ่ ผูส้นับสนุนทีเ่ป็น เจา้ของบัญชี

(Sponsor) และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ ีไ่ดร้บัการสนับสนุนเอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาองักฤษ และ สะกดชือ่  - สกลุ ให ้

ตรงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้(กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วนั) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลงัทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ ( Bank Statement) 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนับญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซี่าเชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ กรณุากรอกแบบฟอรม์สําหรบัยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทวัรใ์หต้รงกบัขอ้มูลความเป็นจรงิ

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มูลใหก้บัทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวตั/ิขอ้มูลสว่นตวัแทนผูส้มัครไดห้ากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถกูตอ้งกบัความเป็น

จรงิทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ทา่นชําระเงนิมัดจําคา่ทวัรเ์รยีบรอ้ย  กรณุากรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทวัร ์ พรอ้มจดัสง่ใหก้บับรษัิทฯ

ทนัท ี!!หากดําเนนิการลา่ชา้อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดชํ้าระไปแลว้ทกุกรณ ี

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่ทกุครัง้ 

 



 บางกรณ ี สถานทตู อาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ ผูส้มัครบางทา่น  ทางบรษัิทฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไป

สมัภาษณต์ามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ)ทัง้นีบ้รษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ ไปอํานวยความสะดวก แกท่า่น 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงค์ ขอเอกสารเพิม่เตมิ จากทางบรษัิท  ใคร่

ขอความรว่มมอืใหท้า่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได ้รบัวซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ นําเรยีน สถานทตู เพือ่พจิารณาตอ่วซีา่

ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไม่มนีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้(ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ)  
 

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

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

3. เพศ  ชาย หญงิ  

4. ทีอ่ยู่ตามสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณยี ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. . 

5. ทีอ่ยู่พํานักปัจจบุันกรณไีม่ตรงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น(ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณยี ์ ....................อเีมลแ์อดเดรส............................................. . 

6.โทรศพัทม์อืถอื (โปรดระบุ) ............... ................... ............  โทรศพัทบ์า้น (ถา้ม)ี 

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

7. อาชพีปัจจบุัน ............................... .....................  

ตําแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  ......................................................................  

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั(หากประกอบกจิการคา้ขายโปรดระบุอย่างชดัเจน)  

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

. 

ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน 

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

รหัสไปรษณยี ์.............โทรศพัท์ทีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล.์.......... ...............  



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

10. สถานภาพ  ⃣ โสด ⃣ สมร ส ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

⃣หย่า ⃣ ม่าย  ⃣ อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา  ⃣แยกกนัอยู่  

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วั น/เดอืน/ปี เกดิ............ ....สถานทีเ่กดิ 

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

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

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

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วั น/เดอืน/ปี เกดิ............ ....สถานทีเ่กดิ 

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุหรอืไม่ (ถา้ม)ีโปรดระบุ 

เลขพาสปอรต์.....................วนัออก.....................วนัหมดอายุ..................ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  

15. ทา่นเคยไดร้บัวซีา่Schengenในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่ 

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

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.............. ............................... ถงึวนัที.่...................... ........... ................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่Schengen กอ่นหนา้นี้ 

   ไม่เคย  เคย  (กรณุาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ําเนนิการ หากทราบ)……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่  

  ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ)................................................................. 

18. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ  

 ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให(้บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

   เช็คเดนิทาง    กรณุาระบุชือ่ ........................ .......................... ........... 

 บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์ ........................ .......................... .......... 

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จาก

ทางสถานทตู         กรณวีซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามกําหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณ ี

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชาํระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรณุาจดัสง่ สําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรบัยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทวัร)์     

พรอ้มจดัสง่ใหก้บับรษัิทฯทนัท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทกุกรณ ี

 - ก รณุากรอก แบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มูลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนนิการนําสง่สถานทตูผ่านระบบออนไลน ์หากนําสง่ขอ้มูล

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 



  - หากหน่วยงาน ยังไม่ สามารถออกหนังสอืรบัรองการงานฉบับจรงิได ้กรณุากรอก ขอ้มูลการทํางานของทา่น ให ้

ชดัเจน (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลกัษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้บั และวนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่

งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรณุาจดัสง่ หนังสอืเดนิทาง( Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรบัยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวนันัดหมายยืน่วซีา่ 

- ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดปูระวตักิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นี้บรษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 

 

 


