
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: SWQR07 FABULOUS SWITZERLAND 8D5N BY QR 

SWQR07 FABULOUS SWITZERLAND 8วนั5คนื 

ดนิแดนแหง่ขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิีส่วยงดงามชวนหลงใหล 

หมูบ่า้นเซอรแ์มทฉากหลงัเป็นความสวยงามของยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ  ถ า้น า้แข็ง  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 

พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ 

ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– ทาซ – แองเกลิเบริก์ – ลูเซริน์  

เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กก. + CARRY ON 7 กก. 

>> ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่และคา่ตรวจ RT-PCR ทีส่วติเซอรแ์ลนด ์1 คร ัง้ << 

เมอืงซูรคิ  ชมความงามของน า้ตกไรน ์โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์และ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

เมอืงเบริน์  เทีย่ว Zentrum Paul Klee Federal Palace  หอนาฬกิาดาราศาสตร ์ Berner Minster  

ชอ้ปป้ิง Aubonne Oulet 

เมอืงเจนวีา  เกา้อีส้ามขา  ทะเลสาบเจนวีา น า้พุจรวดเจ็ทโด วหิารเซนตปิ์แอร ์นาฬกิาดอกไม ้    

เมอืงโลซานน ์   มหาวหิารแหง่โลซานน ์ Place de la Palud Escaliers du Marche  รปูปั้นลงิสามตวั  

ศาลาไทย Château d'Ouchy และ Promenade   

เมอืงเวเวย่ ์  สอ้มยกัษ ์The Fork  Chaplin Statue  Photography Museum 

เมอืงมองเทรอซ ์   เขา้ชมความสวยงามของปราสาทซลิยอง (Chillon castle)  

เมอืงทาซ   หมูบ่า้นเซอรแ์มทฉากหลงัเป็นความสวยงามของยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

เมอืงแองเกลิเบริก์  น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ  ถ า้น า้แข็ง  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 

เมอืงลูเซริน์   ชมสงิโตหนิแกะสลกั สะพานไมช้าเปล  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18 - 25 พ.ค. 65 79,990.- 15,500.- 20 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 



◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    QR837 BKK - DOH 02:30 – 05:45 

    QR095 DOH - ZRH 08:25 – 13:40 

RETURN       :    QR096 ZRH - DOH 16:40 – 23:20  

    QR836 DOH - BKK 02.20 - 13.10 

 

วนัที ่1          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

23.30 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง  

วนัที ่2          ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง – ทา่อากาศยานซูรคิ –    

                       เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์- เมอืง Stein am Rhein – เมอืงซูรคิ                        อาหารเย็น 

02.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่

QR837  

05.45 น.         เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่งโดยสายการบนิ QATAR  

AIRWAYS  

08.25 น.         น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบนิที ่QR095 

13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและพธิี

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 

6 ชั่วโมง ช่วงฤดูรอ้น) จากนั้น น าท่านขึ้นรถโคช้

ปรับอากาศเดินทางสู่  เม ืองซาฟฟ์เฮาเซิน 

(Schaffhausen) (ระยะทาง50ก.ม.ใชเ้วลา50

น า ที )  เ มื อ ง ที่ ตั ้ ง อ ยู่ ท า ง ต อ น เ ห นื อ ข อ ง

ประเทศ Switzerland ซึ่ง ตั ้งอยู่ในวงลอ้มของ

ประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแม่น ้าไรน์  

(Rhein) ไหลผ่านเมือง ใหท่้านชมความงามของ 

น า้ตกไรน ์เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีส่ดุของทวปียุโรป 

ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรน์บรเิวณ พรมแดนระหว่างรัฐชาฟ

เฮาเซนิกับรัฐซูรคิในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ น ้าตก

แห่งนี้มีความกวา้ง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาท่ัวไปไม่สามารถว่ายขึน้น ้าตกแห่งนี้ได ้มีเพียงปลาไหล

เท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึน้น ้าตก น ้าตกแห่งนี้ถือก าเนิดขึ้นในยุคน ้าแข็งครัง้สุดทา้ย เมื่อราว 

14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท่้านอสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน ้าตกไรน์ จากนัน้  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง Stein am Rhein (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี  เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ไดเ้ป็นเมอืง

ทีมีเอกลักษณ์ในการน าเสนองานศลิปะ วัฒณธรรม และ กจิกรรมกลางแจง้ที่หลากหลาย สามารถสังเกตได ้

แทบทุกบา้นจะมีการวาดภาพเรื่องราวหรือระบายสรีะเบียงใหส้วยงามสะดุดตา น าท่านเดินทางเขา้ที่พัก

เมอืงซูรคิ (ระยะทาง55ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  

 ทีพ่กั: Ibis Zurich Messe Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่3              เมอืงซูรคิ – เมอืงเบริน์ – Zentrum Paul Klee – Federal Palace of Switzerland – หอนาฬกิา  

                        ดาราศาสตร ์- Berner Minster – Aubonne Oulet – เมอืงเจนวีา่ – เกา้อีส้ามขา – ทะเลสาบเจนวีา            

                        น า้พุจรวดเจ็ทโด – วหิารเซนตปิ์แอร ์– นาฬกิาดอกไม ้– เมอืงโลซานน ์           อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ที2่)  



   น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (Bern) (ระยะทาง126ก.ม.
ใชเ้วลา1.45ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่าของประเทศ และ
เป็นเมืองมรดกโลกอันล ้าาค าที่ไดร้ับการอนุรักษ์มาสู่  
ปัจจุบัน เบริ์น ถูกสรา้งขึน้ในยุคกลางของยุโรป องค์การ
ยูเนสโก ้ประกาศให ้ส่วนหนึ่งของเบริน์เป็นเมืองมรดก จน
ไดเ้วลาอันสมควร Zentrum Paul Klee เป็นพพิธิภัณฑ์
ทีม่งีานศลิปะมากมายของศลิปินระดับโลกอย่าง Paul Klee 
สมควรตอ้งย ่าเทา้มาใหถ้งึ ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองทางทศิ
ตะวันออกของกรุงเบริน์  ตัวอาคารไดร้ับการออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอิตาลีชื่อดัง Renzo Piano ชม Federal 
Palace of Switzerland ห รื อ  The Parliament 
Building ซึง่ก็คือตึกรัฐสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด 
หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Zytglogge) จุดประสงคเ์พือ่
เป็นประตูเมืองและไดม้ีการสรา้งเพิม่เตมิในปี ค.ศ. 1530 
ใหม้ีความสวยงามมากยิง่ขึน้ ไฮไลท์ที่ตอ้งรอชมทุก ๆ 5 
นาที ก่อนจะครบรอบชั่วโมงจะมตุ๊ีกกาออกมาเตน้ระบ าให ้
นักท่องเที่ยวไดห้ยุดมองหยุดชมกันอีกดว้ย มีอาคารที่มี
ชือ่เสยีงที่สุดในเบริน์ Berner Minster ยังเป็นที่รูจั้กกัน
ในนามของมหาวิหารเบริ์นและวิหารเซนต์วนิเซนต์ มหา
วิหารเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ตัง้แต่ปลายยุคกลางและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของเมือง Church of the Holy Ghost 
โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันตกเป็นโบสถ์นิกายคาลวินนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิสและยังเป็นโบสถ์
โปรเตสแตนตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ครสิตจักรสไตลบ์าโรกตอนปลายเพดานสขีาวบรสิทุธิ์
ผนังการตกแต่งทีนุ่่มนวลและรายละเอยีดอืน่ ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ (Geneva) (ระยะทาง16

ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.)  เมืองที่ไดช้ือ่ว่าเป็นศูนย์กลางทาง

การเงนิ การทูต เป็นเมืองที่มี ตัง้อยู่มากที่สุดในโลก ชม 

เกา้อีส้ามขา (The broken chair) ถูกสรา้งขึ้นในปี 

1997 ตัง้อยู่ทีจั่ตุรัส Place des Nations ดว้ย ตัวเกา้อีต้ัง้

ประชันหนา้ประตูทางเขา้ส านักงานสหประชาชาต ิสรา้ง

ขึน้โดย Daniel Berset ซึง่ Paul Vermeulenอดตีประธาน

สมาคม Handicap international ที่ใหส้รา้งขึน้หลังจาก

กา รป ร ะ ชุ มน าน าช าติที่ เ มื อ ง  Ottawa แคนาดา 

ความหมายของมันก็เพื่อเป็นการต่อตา้นสงครามและ

เกา้อี้สามขาก็เปรียบเสมือน ผูเ้คราะห์รา้ยจากสงคราม

น่ันเอง จากนั้น น าท่านชม ทะเลสาบเจนวีา (Geneva 

Lake) เ ป็น จุดท่องเที่ยวส า คัญของเมือง  บริเ วณ

โดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและ  

สวนหย่อมที่สวยงาม ดงึดูดสายตาดว้ย น า้พุจรวดเจ็ท

โด (Jet d-Eau) ที่มีน ้ า พุ พุ่งสูงถึง  400 ฟุตเหนือ

ทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ที่สเีขยีวแลว้ ยัง

มีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจ

ทางประ วัติศาสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St 

Peter's Cathedral) ซึง่มีอายุมากกว่า 850  ปี นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรูปส าคัญตัง้อยู่ดา้นหนึ่งของสวน 

Jardin Anglais ทีต่ดิกับถนน มองขา้มไปจะเห็นรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถูกจัดเรยีงใหม้สีสีัน  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่  Aubonne Outlet (ระยะทาง46ก.ม.ใชเ้วลา40นาที) เอาท์เลตขนาดใหญ่ใน

สวติเซอร์แลนด์ มีสนิคา้แบรนด์เนมมากมายเช่นADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, 

GEOX, PUMA, GUESS และสนิคา้แบนด์ดังต่างๆอีกมากมาย อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อสิระ

อาหารเย็นตามอธัยาศยั น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง25ก.ม.ใชเ้วลา30

นาท)ี   

   ทีพ่กั: Moxy Lausanne City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่4            เมอืงโลซานน ์-  มหาวหิารแหง่โลซานน ์- Place de la Palud - Escaliers du Marche –  



Three monkey monuments -  Le Pavillon Thaïlandais -  Château d'Ouchy และ Promenade               

เมอืงเวเวย่ ์- สอ้มยกัษ ์The Fork - Chaplin Statue - Photography Museum - เมอืงมองเทรอซ ์           

 อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                             

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  
เมอืงโลซานน ์(Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่ตดิ
กับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม มภูีเขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่ 
ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะ
เมอืงโลซานอยู่ใกลกั้บชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพ
บา้นเรอืนของโลซานนเ์ต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรง
คลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศ
เงียบสงบไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใตด้ินใหบ้ริการ
อย่างท่ัวถงึ เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลติไวน์ที่ดีที่สุดแห่ง
หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย จากนัน้ น าท่านไปชม ให ้
ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ 
ชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de 
Lausanne) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์คาทอลิก เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหนา้
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกชม Place de la Palud ซึง่คุณจะไดเ้ห็นน ้าพุที่เก่าแก่ที่สุดของ Lausanne โดยมีผู ้
พพิากษาแสดงอยู่ทีเ่สาหลัก ในขัน้ตอนรอบน ้าพุคุณมักจะพบคนน่ังขณะทีพ่วกเขาก าลังรอคอยนาฬกิาขา้งตน้
ซึง่แสดงภาพเคลื่อนไหวจากประวัตศิาสตร์ทอ้งถิน่ทุกๆชั่วโมงตัง้แต่ 9:00 น. ถงึ 19:00 น. ชม Escaliers 
du Marche เชือ่มต่อกับตลาด Place de la Palud ไปดา้นบน ขา้งบันไดและขึน้กับพวกเขาในชัน้ของระเบยีง
เป็นแถวของอาคารที่เกดิขึน้จากศตวรรษที ่16 หากคุณก าลังปีนขึน้ไปคุณสามารถปีนไดโ้ดยการหยุดที่Café 
le Barbare อันเก่าแก่บนลานระเบียงหนึ่งแห่งส าหรับกาแฟหรือช็อกโกแลตรอ้น ชม Château d'Ouchy 
และ Promenade เป็นย่านใกลเ้คียงริมทะเลสาบของ Ouchy ซึ่งโรงแรม Belle Epoch หรูหราแห่งนี้
เชือ่มต่อดว้ยทางเดนิเล่นไปดว้ยดอกไมท่้ามกลางท่าเรอื 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  เม ืองเวเว่ย์ (Vevey) 
(ระยะทาง 6ก.ม.ใชเ้วลา10นาที) เมืองที่แสนโรแมนติ
กน่ารักตัง้อยู่ในรัฐโวของสวติเซอร์แลนด ์ นักท่องเที่ยว
ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซใ์หเ้ป็นไข่มุกแห่ง
ริ เ วีย ร่ าสวิส  Pearls of the Swiss Riviera เพราะมี
อากาศดีอบอุ่นเกอืบทุกฤดูกาล และเมืองนี้ยังเป็นทีต่ัง้
ของส านักงานใหญ่ของบรษัิทใหญ่ดา้นอาหารของโลก
อย่าง เนสท์เล่ Nestle ดว้ย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์
ของ เมือง  รูปปั้น  “ชาลี แชปปลิ้น” (Chaplin 
Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสรา้งชื่อเสียงใน
อเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็น
สถานที่พักกายใจในบัน้ปลายของชวีิต ถ่ายรูป สอ้ม
ยกัษ ์The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสท์เล่ และ Photography Museum ที่ตัง้อยู่ใกล ้
กับทะเลสาบเจนีวา เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ล่าเรือ่งราวของชา่งภาพและการถ่ายภาพตัง้แต่ตน้จนถงึปัจจุบัน รวมถงึ
อุปกรณ์ถ่ายภาพมากมาย ส าหรับใครทีช่ ืน่ชอบการถ่ายภาพหรอืกลอ้งถ่ายภาพเป็นสถานทีอ่กีทีน่งึทีต่อ้งมา  
สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางผ่าน เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา20นาท)ี  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  

      น าท่าน เขา้ชมปราสาทซลิยอง (Chillon castle) 

*ราคานีร้วมค่าเขา้* แห่งมองเทรอซ ์เป็นปราสาท

แห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี สไตล์

โกธกิที่มองดูแลว้เหมอืนอยู่รมิทะเลสาบเจนีวา หลาย

คนคงจะคุน้หนา้คุน้ตาปราสาทซลิยอง เนื่องดว้ยเป็น

ปราสาทแห่งความภูมใิจของชาวสวสิ แมไ้ม่ใหญ่โต

โอฬารเท่าปราสาทอืน่ๆ ของยุโรป แต่โบรชัวรแ์ผ่นพับ

การท่องเที่ยวของสวสิมักมีปราสาทซลิยองเป็นโลโก ้

ประจ า ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากก าแพงสูง

ตระหง่านเขา้ไปจะเป็นลานปราสาท ทีพั่ก และทีส่ าคัญเป็นคุกส าหรับขังนักโทษ *ปิดวันที ่25 ธันวาคม และ 

1 มกราคม* น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาซ (Tasch)  (ระยะทาง139ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) 

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  

    ทีพ่กั:  Hotel Elite หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



วนัที ่5      เมอืงทาซ - หมูบ่า้นเซอรแ์มท –  ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ – เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ   

อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                    

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย 

Shuttle Train *ราคานีร้วมคา่โดยสาร* มีเวลาใหท่้าน

เดินเที่ยวชมหมู่บา้นเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศ

สบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอด

เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มี

ประชากรนอ้ยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ 

พนักงานโรงแรมและ  รา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมืองนี้

มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในวันที่

อากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศดีและ

สดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ความ

สงู 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของ ยอดเขา

แมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีรูปทรงที่

เป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยม

คลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว่้าเป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอกีเมือ่

เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ท์

พคิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอด

เขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด ใหท่้านอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)   

บา่ย น าท่านน่ัง Shuttle Train ลงมาที่สถานีดา้นล่างแลว้น าท่าน

เดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ (Interlaken) 

(ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ 

สวยเหมือนในฝันตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz 

ลอ้มรอบดว้ยภูเขามทีวิทัศน์บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก ใหท่้าน

เดนิเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย หรือ่ายรูปสวยๆรมิทะเลสาบ 

Thun ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฮนดเ์มด ตามอัธยาศัย  

เย็น      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  

   ทีพ่กั:  Hotel Central Continental หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วนัที ่6              เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ – เมอืงแองเกลิเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – ถ า้น า้แข็ง - สะพานแขวน   

TITLIS CLIFF WALK - เมอืงลูเซริน์ - ชมสงิโตหนิแกะสลกั - ชมสะพานไมช้าเปล - ทดสอบ PCR 

TEST                                                                                                                              

                                                                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                              

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่0)     

   หลังอาหาร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่

บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของ

เมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็น

ทีตั่ง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลม

ที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิล้คาร ์ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้360 องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึน้ไปเรือ่ยๆ 

ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมถ า้แข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่น

หมิะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่ว

บนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท่้านถ่ายรูป

ตามอัธยาศัย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที1่1)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านน่ังเคเบิล้คาร์ลงมาที่สถานีดา้นล่างและเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอด

นยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา

1ชม.)  จากนั้น น าท่าน ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวติที่เกดิจากการปฏวัิตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน แม่น า้รอยส ์

(Reuss  River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลังคาทีเ่กา่แก่ที่สุด

ในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวติตลอดทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่2)  

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ตอ้งกกัตวั ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้สามารถใช้

ผลตรวจ RT-PCR นี ้เดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้72 ชัว่โมง (คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 

    ทีพ่กั:  Hotel Inn Express Luzern - Neuenkirch หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่7             เมอืงลูเซริน์ – เมอืงซุค -  เมอืงซูรคิ - โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์– ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  

ทา่อากาศยานซูรคิ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง                      อาหาร เชา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่3)     

น าท่านสู่ เมอืงซุค (Zug) (ระยะทาง 31 ก.ม.ใชเ้วลา30นาที) ไดอ้สิระเลือกซือ้สนิคา้ เช่น ช็อคโกแลต, 

เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่

เม ืองซู ร ิค  (Zurich)  น า ท่ านถ่ า ย รู ป กับ 

โ บสถ์ฟ ร อมุ น ส เ ตอ ร์  ( Fraumunster 

Abbey) โ บ ส ถ์ ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ที่ เ ป รี ย บ ด่ั ง

สัญลักษณ์ของเมือง และอสิระใหท่้านเดนิเล่น 

ย่านเมือง เก่าซูริค ที่ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น ้า

ลมิมัต ซึง่มีโบสถ์เก่าแก่ รวมถงึอาคารต่างๆ ที่

บางแห่งมอีายุมากกว่า 700 ปีเลยทเีดยีว หรอืช ้

อปป้ิงสินคา้บน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) ถนนกา รค ้า เ ก่ า แก่ที่

รุ่งเรืองมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช ้

อปป้ิงที่หรูหราที่สุดในเมืองซูรคิ และใหญ่ที่สดุ

ในสวติเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝ่ังเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะรา้นแบรนดเ์นม



ระดับโลกดังๆ ทีม่ารวมตัวกันอยู่บนถนนเสน้นี้ อสิระใหท่้านเดนิเล่นหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัยจนถงึ

เวลานัดหมาย อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานซูรคิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทาง

กลับสูก่รงุเทพฯ 

16.40 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR096 

23.20 น.         เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

วนัที ่8               ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

02.20 น.         เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR836 

13.10 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 24/02/2565 

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( Update 24 กุมภาพนัธ ์2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

ผูท้ ีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 

1. ฉีดวัคซนีครบแลว้ 2 เข็ม 

2. เด็กอายุต ่ากว่า16ปี 
3. ผูท้ีร่ักษาหายจากโควดิแลว้  
4. บุคคลทีป่่วยและไม่สามารถเทสโควดิได ้

ตอ้งแสดง Covid Certificate เพือ่เขา้สวสิเซอรแ์ลนด ์
ผูเ้ดนิทางทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ช ัว่โมง หรอื Antigen Rapid Test (ART) 24 ช ัว่โมง 

กอ่นเครือ่งออกน ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

1. ผูท้ีฉี่ดวัคซนีไม่ครบโดส  

2. ผูท้ีไ่ม่ไดฉี้ดวัคซนี  

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม หรอื Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรบัสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควด-19 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนดร์ับรอง ม ีดังนี้  

Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

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

AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

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

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

Sinovac (CoronaVac) 

 

►ผูท้ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้นหาก: 

วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนุมตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยุโรป (EMA)  

หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  

- วัคซนี SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 



- CoronaVac (ซโินวัค) 

- โคแวกซนิ® 

 

► ผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนียงัไมค่รบตามเกณฑห์รอืไดร้บัวคัซนีทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองจาก EMA ตอ้งเขา้รบัวคัซนีชนดิ 

mRNA เพิม่เตมิเพือ่ใหค้รบตามเกณฑ ์โดยการฉดีวคัซนีเพิม่เตมิจะเป็นไปตามรูปแบบดงันี ้

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรบัชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรบัรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เม ือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่น

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 ครัง้ (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการ

แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 



- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มค่ีาใชจ่้ายพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมือง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่บรกิารและคา่ท าวซี่า VISA 5,000 บาท 

8. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที ่6 ของการเดนิทาง เพือ่ใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทย  

9. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกัน

เฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

11. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  



4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO  หรอื 1,900 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

8. แพ็คเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR 1 คร ัง้ พรอ้ม

รถรบัสง่สนามบนิ เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพ็คเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

 

กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้ โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์ กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12 .การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อุบตัเิหตุตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษา

เทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยท ัง้นีก้ารท าประกนันี้จากบรษิทั  มากกว่า

ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้ แต่

ท ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้

ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษิทัฯ 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 



เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าเชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซี่าของทวัร ์**

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี

จ านวนหนา้เหลืออย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วีซ่า (หากมีอายุไม่เพยีงพอ กรุณาด าเนินการท า

พาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหกั้บเจา้หนา้ที) หากผูส้มัครเคยไดร้ับวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหกั้บทาง

บรษัิททัวรเ์พือ่น าไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3

เดอืน หา้มตกแต่งรูป,หา้มสวมแว่นตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์ และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้น

ถ่ายรูปเท่านัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถ่ายช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 (ใบหนา้ใหญ่ ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ท่านจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทูตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสือ

รับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดียว จะตอ้งมีหนังสอืรับรองยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับ

บุคคลทีส่าม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหกั้บเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอ

ตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมาย

ทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ี่

รับยื่นวีซ่า กรณีบดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีายุ 30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้ง

ระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 

และลงนามผูม้อี านาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 



4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ 

(DBD), (คัดส าเนาไม่เกนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณา

บัตรนักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีายุ 30 วัน ก่อนยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบุตร ทีม่คีวามสัมพันธร์่วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ 

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรูปถ่ายรา้น, สัญญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บัญชทีีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยู่ในบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงให ้

เห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อท่านเดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค ารอ้งวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน 

Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 
 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor)  ด า เนินการตาม เอกสารข า้ง ตน้  พร อ้ม กับขอจดหมายรับรองฐานะการ เงินจากธนาค า ร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดร้ับการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ให ้

ตรงกับพาสปอร์ตทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหนา้ บางแห่งอาจใชเ้วลาด าเนินการนานถงึ 3 

วัน) 
 

หมายเหตุ: ท่านจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเท่านัน้ (Bank Statement) 
 

** สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลส าหรบัยืน่วซ่ีาเชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจริง 

เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหกั้บทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวีซ่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

กรอกประวัต/ิขอ้มูลสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็น

จรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารล่าชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมื่อท่านช าระเงนิมัดจ าค่าทัวร์เรียบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พรอ้มจัดส่งใหกั้บบรษัิทฯ

ทันท ี!! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว่้าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีท่่านไดช้ าระไปแลว้ทุกกรณี 
  

 หากถูกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม่ ผูส้มัครตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สัมภาษณ์ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

ตลอดทัง้ช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่

ขอความร่วมมอืใหท้่านจัดสง่เอกสารดังกล่าวใหกั้บทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทูตเชน่กัน 
 



กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดร้ับวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่

ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 
 

เอกสารทุกฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบูรณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มูลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของท่าน (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหสัไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบุในหนังสอืรบัรองการงาน)  .................................................................................. 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ทีอ่ยู่ทีท่ างาน................................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................

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

9. รายไดต่้อเดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู่ 

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

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

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

14. ท่านม ีPassport เล่มเกา่ล่าสดุ หรอืไม่ (ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยไดร้ับวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา หรอืไม ่(โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวซีา่) 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที ่.............................................. ถงึวันที ่................................................. 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกค่าใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสัมพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 



 หมายเหตุ: หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซา่จากทางสถานทูต         

กรณีวซีา่ของท่านไมไ่ดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบทุกกรณี 
 

 เมือ่ท่านไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าค่าทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์)    

พรอ้มจัดส่งใหกั้บบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ไม่รับผดิชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทูต เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูล

ทีไ่ม่สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลต่อผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้ กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านให ้

ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดร้ับ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่

งาน 
 

 เมือ่ท่านไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวีซ่าใหกั้บบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สัปดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ท่านจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ เพือ่ใหส้ถานทูตดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัตวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางเท่านัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


