
 

รหสัโปรแกรม : 15695 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

    

 
 

 
 
 

ทรัส์ดุคุม้!! 2 ประเทศ ”อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด”์ 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั (ETIHAD AIRWAYS) 
 อติาลกีบัสดุยอดเมอืงทอ่งเทีย่วทีค่ณุจะประทับใจไมม่วีันลมื เมอืงมลิาน เมอืงแห่งแฟชัน่ของโลก สวรรค์

แห่งการชอ้ปป้ิง เมอืงเวนสิ สดุแสนโรแมนตกิที ่โอบลอ้มดว้ยคลองและทะเล  เมอืงเวโรน่า ตามรอยโรมโิอจู
เลยีต 

 สวติเซอรแ์ลนด์ เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารัก มวีวิทวิทัศน์ทีส่วยงาม มภีูเขาโอบลอ้ม เมอืงลูเซริน์ เมอืง

ท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดอ์สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ 

ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่นไมเ่สรมิเตยีง( 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31 ต.ค. – 07 พ.ย.62 39,888 
(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 50% 

ของราคาทวัร)์ 

12,500 25 
 

28 พ.ย. - 05 ธ.ค.62 39,888 12,500 25 
 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 
 

 

 FLIGHT 
 
Departure  : EY401 BKK-AUH 20.10-00.10+1  // EY081 AUH-MXP 02.45-06.40+1 
Return  :      EY074 ZRH-AUH 10.00-19.10  // EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1 

 

17.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ ETIHAD 

AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

ดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

20.10 น.     เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EY401  

(ใชเ้วลาในการบนิ6ช.ม20นาท)ี ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

00.10 น.      ถงึทา่อากาศยานอาบดูาบ ีเพือ่เปลีย่นเครือ่ง   

02.45 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY081 (ใชเ้วลาในการบนิ6ช.ม30นาท)ี ** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีาร

ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ(ระยะทาง 312ก.ม./ใชเ้วลา 4ชม.) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้

เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศน์

ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกว่าถนนอกีเมอืงหนึง่

ของโลก น าทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่( เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San 

Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตุรัสกลางเมอืงเวนสิ ที่

ข ึน้ชือ่ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในอติาลี ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอัน

งดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิทีเ่ป็น

โบสถส์่วนตัวของผูค้รองเมอืงในสมัยนัน้ พระราชวังดอจส ์(Doge’s 

Palace), ลโีอเน่ (Lione) รูปปั้นสงิโตตัวใหญ่ตดิปีกพรอ้มถอืหนังสอื 

ซึง่ถือเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัวเมอืงจนถงึสะพาน

รอิลัโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเวนิสและเป็นสะพานแรกที่ขา้ม 

Grand Canal (คลองแกรนดค์าแนล) สัญลักษณ์อกีอยา่งของเมอืงเว

นสิ งานกอ่สรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรม 

สะพานขา้ม Grand Canal ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามท าใหเ้ป็นทีรู่จ้ักของ  

นักท่องเทีย่วมากทีสุ่ด เป็นจุดถ่ายภาพทีส่ าคัญแห่งหนึง่ จุดเด่นของ

สะพานรีอัลโตคือมหีลังคาคลุมสะพาน และยังเป็นย่านการคา้เก่าแก่

ของเมืองมาตัง้แต่พันปีก่อนคริสตกาล (ไม่รวมในค่าทวัร ์กรณี

ตอ้งการน ัง่กอนโดลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยูโร 

1 ล าสามารถน ัง่ไดส้งูสดุ 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท(ี  

สมควรแกเ่วลาน าท่านน่ังเรอืกลับจากเกาะเวนสิ สู ่ทา่เรอืตรอนเคต

โต ้จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 10 ก.ม./ใชเ้วลา 15 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่( เมนอูาหารจนี 

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก  

 �  ทีพ่กั: Russott Holiday หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ี– ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – จตัุรสัซานมารโ์ค   

โบสถเ์ซนตม์ารก์ – สะพานรอิลัโต                                                                       อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                    



 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่(  

น าท่านเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona( (ระยะทาง 110ก.ม./ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูแ่ควน้เวเนโตเป็น

หนึง่ในเจ็ดเมอืงหลวงของทางตอนเหนอืของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วดว้ยเหตทุีม่คีวามส าคัญทางศลิปะ

และวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้านนทิรรศการประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดย

โรมนั และเป็นเมอืงส าคัญในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากต าแหน่งทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรท์ีต่ัง้อยูต่รงโคง้ของแมน่ ้า

อดเิจ (Adige River) ไมไ่กลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้นี้ท าใหเ้กดิน ้าท่วมขึน้หลายครัง้จนกระทั่ง ค.ศ.1956 เมือ่มี

การสรา้งอุโมงคโ์มร-ิทอรโ์บเลที่เป็นทางระบายน ้า 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการด์าเมือ่มคีวามจ าเป็น 

อโุมงคล์ดสถตินิ ้าท่วมทุกเจ็ดสบิปีไปเป็นทุกสองรอ้ยปี  จากนัน้ น าท่านชม โรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona 

Arena)ถ่ายรูปดา้นนอก ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมือ่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมลีักษณะ

เชน่เดยีวกบัโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพยีงแต่มขีนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบันยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสริต์

กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยูเ่ป็นประจ า จากนัน้ น าท่านชม บา้นเลขที ่23 ของจูเลยีต ถ่ายรูปดา้นนอก ชมระเบยีง

แหง่เรือ่งราว โรแมนตกิทีจ่เูลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทกุค ่าคนื และบรเิวณหนา้บา้นยังมรีูปปั้นส ารดิขนาดเท่าตัวจรงิ

ของจูเลยีต จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่กรุงมลิาน(Milan)หรอื มลิาโน(่ระยะทาง156ก.ม./2 ช.ม30 นาท)ี เมอืง

ใหญเ่ป็นอนัดับสองรองจากกรงุโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนอืของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง 

เป็นเมอืงแห่งแฟชัน่ชัน้น าของโลก ในลักษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ

ของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่( เมนอูาหารจนี 

บา่ย            น าท่านเดนิทางสู่ ชม มหาวหิารแห่งมลิาน (Duomo di Milano)ถ่ายรูปดา้นนอก มหาวหิารนี้สรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใช ้

เวลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิออ่นจ านวน 135 ยอด และมรีูปปั้นหนิออ่นจากสมัย

ต่างๆ กว่า 2,245 ช ิน้ ยอดที่สูงที่สุดมี

รูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มา

ดอนน่า  เป็นสง่าอยู ่และใหท้่านถ่ายรูป

ดา้นนอกที ่ Santa Maria Delle 

Grazie โบสถ์อันสวยงามแห่งนี้เป็นที่

รู จ้ักกันดีในฐานะของสถานที่ที่เก็บ

ผลงานภาพวาดศิลปะขนาดใหญ่ช ิ้น

ส าคัญทางประวัตศิาสตร์อันมีชือ่เสียง

โด่งดังอยา่ง the last supper ซึง่วาด

ขึน้โดยศลิปินชือ่ดังของโลก Leonardo 

วนัทีส่าม        เวโรนา่ – โรงละครโรมนักลางแจง้ – บา้นจเูลยีต – กรงุมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – Santa Maria 

Delle Grazie – แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล – Scalo Milano Outlet                                                                                                        

                                                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง 



 

da Vinci จากนัน้ใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังของโลก อาทเิชน่ LV,PRADA,GUCCI, TOD’S 

ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) ท่าน

สามารถถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่กา่แกแ่ละสวยงาม จากนัน้ อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบ

รนดเ์นมชือ่ดังของโลก ณ Scalo Milano Outlet อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวน

เวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

� ทีพ่กั: Holiday Inn Milano Assago  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่( 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทาซ (Taesch) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง228ก.ม./ 3ช.ม.30นาท)ี เมอืง

เล็กๆ น่ารักทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทัศนยีภาพทีส่วยมากๆ อกีจดุหนึง่ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่( เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึเซอรแ์มท Zermatt มเีวลาใหท้่านเดนิเทีย่วชม

หมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆลอ้ม

ดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศ

เพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยงัมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอด

เขาทีม่รีูปทรงสวยที่สุดในสวสิ เซอรแ์มทเป็นเมอืงที่มี

ประชากรนอ้ยมาก และอาชพีหลักของคนพืน้เมอืง คอื 

พนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของ

เมอืงนี้มาจากการท่องเทีย่วในชว่งฤดูรอ้นและฤดูหนาว 

ในวันทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นล่างนี้ถา้สภาพ

อากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล 

ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสงา่

ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ดว้ยความสูง 4,447 เมตร

จากระดับน ้ าทะเล และมีรูปทรงที่เ ป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิ

รามดิที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกไดว้่าเป็นยอดเขาที่

งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแลตดัง

ทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ท์

พคิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบ

แสนงามในยามฤดูรอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาที่มหีมิะปกคลุมตลอด ใหเ้วลาท่านอสิระเลือกเดนิเก็บ

วนัทีส่ ี ่            เมอืงทาซ – เซอรแ์มท – เมอืงมองเทรอซ ์  
                                                                                                            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                   



 

บรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศัย จากนัน้ น าท่านน่ัง Shuttle Train กลบัสูเ่มอืงทาซ แลว้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)(ระยะทาง228ก.ม./ 3ช.ม.30นาท)ี  เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นไขม่กุแห่ง 

Swiss Riviera เป็นเมอืงสวยรมิทะเลสาบเลอมงัคห์รอืทะเลสาบเจนวีา ทีม่ฉีากหลังเป็นภเูขาชมรปูปัน้เฟรดด ีเมอรค์วิ

ร ี(Freddie Mercury) นักรอ้งแหง่วงควนี (Queen) ตัง้อยูต่รงจัตรัุสตลาด เจา้ของบทเพลง We are the Champion 

ซึง่ถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาส ิ โนคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซ์

สรา้งมาตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย 

เย็น           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่( เมนอูาหารจนี 

                หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 � ทีพ่กั: Bon Port Holiday หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่( 
  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ก รุ ง เ บิ ร ์ น

(Bern((ระยะทาง88ก.ม./ 1ชม.30นาท)ี 
เมืองหลวงของประเทศตั ้งอยู่ใจกลาง
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์สวสิเซอร์แลนด ์
มแีม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง
เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้
3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และ
ทศิตะวันออก ส่วนทศิตะวันตกชาวเมอืง
ไดส้รา้งก าแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถ
ชั ก ขึ้น ล ง ไ ด ้ มี ป ร ะ ช า ก รป ร ะม าณ 
130,000 คน มีย่านเมืองเก่าซึง่เต็มไป

ดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติคเต็มไปดว้ย
อาคารเก่าอายุ 200-300 ปี จากนัน้ น า
ท่านแวะถ่ายรูปหนึง่ในสญ้ลก้ษณ์ส าคัญ
ของกรงุเบริน์ที ่บอ่หม(ีBear Pit) ซึง่จะ
ไดเ้ห็นหมตีัวใหญ่ในบอ่ลกึทีส่รา้งจ าลอง
ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยตามธรรมชาตจิรงิๆ ของหมี
เดนเิลน่ จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูป ยา่น
เมอืงเกา่กรงุเบริน์ (Bern Old Town) 
เพื่อชมบา้นเรือนตัง้แต่สมัยยุคกลางที่
ยังคงเสน่หข์องเมอืงเก่าอยู่ไม่คลาย บน
ถนนอฐิสายเกา่เราจะเห็นน ้าพอุยูห่ลายจดุซึง่ตกแตง่ดว้ยรปูปัน้สไตลเ์รเนสซองสแ์ตกตา่งกนัไปในแตล่ะจุดทีพ่บเห็น
ส าหรับแลนดม์ารก์ในยา่นเมอืงเกา่ตอ้งขอยกใหก้ับ หอนาฬกิาซทึกลอกเกอ (Zytglogge)ถ่ายรูปดา้นนอก บน
หอคอยทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1218 และถอืเป็น 1 ใน 3 ของนาฬกิาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในสวตเิซอรแ์ลนดใ์นทกชุัว่โมงจะมี
เสยีงดนตรพีรอ้มตุ๊กตาทีอ่ อกมาเตน้ระบ าใหนั้กท่องเทีย่วไดห้ยุดชมกัน นอกจากนี้ยังมอีาคารรัฐสภา โบสถแ์ละ
อาคารเก่าแก่มากมายทีเ่ป็นส่วนส าคัญท าใหเ้มอืงเก่าแห่งนี้ถูกยกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกใ้นปี 1983 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคนิ(Interlaken)(ระยะทาง56ก.ม./1ชม.) เมอืงตากอากาศ
เล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศน์บรสิทุธิแ์ละสวยงาม
มาก 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่( เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 68 ก.ม.ใชเ้วลา2ช.ม)  จากนัน้ น าทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิ
ที่เก ิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค .ศ .1792 ชม
สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 
204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์ (Reuss 
River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมอืงลู
เซริ์นเป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ .1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิตลอดแนวสะพาน 

วนัทีห่า้           กรงุเบริน์ – เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ - เมอืงลเูซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล                                                                                                                   

                                                                                                                                     อาหารเชา้, เทีย่ง                                                                                                                                                                                                 



 

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, 
นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั จากน ัน้ น าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงซทานส ์Stans (ระยะทาง1.5ก.ม./30 นาท)ี 

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
  ทีพ่กั:  Hotel Stans-Süd  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0( 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทาง เมอืงซุก Zug (ระยะทาง
45ก.ม./50 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่
สวยงามราวกับเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลาง
ตอนบนของประเทศเมอืงนี้ยังมอีัตราการเก็บภาษี
ที่ค่อนขา้งต ่าจงึถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของ
เหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลก น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสาบซุก เป็นทะเลสาบที่สวยงาม 
แห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความ
งดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอล์ป
ท าใหว้วิทวิทัศน์ดูงดงามยิง่ขึน้มองไปทางไหน ก็
จะเห็นภูเขาโอบลอ้ม ชมความงามของบา้นเรอืน
บนเนนิเขา ตลอด 2 ฝ่ัง ทีส่วยงามน่ารัก  น าทา่น
ไปเยีย่มชมรา้นนาฬกิา ทีร่วบรวมเอานาฬกิาชัน้น าของสวสิเซอรแ์ลนดม์าใหท้า่นเลอืกชม และสนิคา้หลากหลาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1( เมนอูาหารจนี 
บา่ย  จากนัน้ น าท่านขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์

เฮาเซนิ(Schaffhausen) (ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.
3 0  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 ซึง่ตัง้อยู่ในวงลอ้มของประเทศ
เยอรมนีทัง้ 3 ทศิทาง โดยมแีม่น ้าไรน์  (Rhein) ไหลผ่าน
เมอืง ใหท้่านชมความงามของ น า้ตกไรน ์(rhine falls) 
เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีสุ่ดของทวปียุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรน์
บรเิวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกับรัฐซรูคิในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด์ น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสูง 
23 เมตร ปลาทั่วไปไมส่ามารถว่ายขึน้น ้าตกแห่งนี้ได ้มเีพยีง
ปลาไหลเท่านัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไต่ขึน้น ้าตก น ้าตกแห่งนี้ถอืก าเนดิขึน้ในยคุน ้าแข็งครัง้สุดทา้ยเมือ่ราว 
14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้่านอสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน ้าตกไรน์ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่
เมอืงซูรคิ (ระยะทาง50ก.ม.ใชเ้วลา1ชัว่โมง)  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12( เมนอูาหารจนี 
                 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
  ทีพ่กั:  Holiday Inn Express Zurich Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที(่13( 
      เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี(Tax Refund ) 

และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ  
10.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสารการบนิ ETIHAD AIRWAY 

เทีย่วบนิที ่EY047  *บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ * 
19.10 น. ถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์รอเปลีย่นเครือ่ง   
23.30 น.      เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ ETIHAD เทีย่วบนิที ่EY406 

 
09.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

วนัทีห่ก     เมอืงซุก-ลอ่งเรอืทะเลสาบซุก - น า้ตกไรน ์ - เมอืงซูรคิ 
                                                                                                                   อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                   

วนัทีเ่จ็ด    เมอืงซูรคิ – ทา่อากาศยานซูรคิ – ทา่อากาศยานอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

วนัทีแ่ปด    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        



 

อากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย

ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร ์25,000 +คา่วซีา่ 4,000( ทา่นละ 29,000 บาท 

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวร์
สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า  6  เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้ ** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม 

ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั MSIG แบบ

แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA 

 โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ15-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ1-14 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย ุ76-80 ปีบรบิรูณ์  วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ1-75 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีาย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีาย1ุ-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่อีาย ุ
76-80 ปีบรบิรูณ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนี้โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก
บรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ 
แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั มนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 



 

 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
1 2 .  การประกันภัย  บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัย 
แบบ EASY VISA ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  
มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่
ทัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง
เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้(ประเทศสวติเซอรแ์ลนด(์  

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่วนัท าการ 15  

 **หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์ **  
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากว่า   6  เดอืน  กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่  )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น



 

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด   2 x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm   จ านวน2ใบ  รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ   3 เดอืน  หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

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

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส /ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น(  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ปี20 (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ปี20 (มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง/บดิา) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาสตูบิตัร  
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา -มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา -มารดาเทา่นัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา  หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา
บดิา  หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา -มารดา  จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต /อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
 )  ท่านพรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต (มารดา-ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา / โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย  โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิามา-รดา 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง  จะตอ้งแนบส าเนา
ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้  )พค . 0403 (, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ  )DBD (,  )คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี   ในกรณี
ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี)  Sponsor Letter)  ระบชุือ่-สกลุ     วัน เดอืน ปี
เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ  )Freelance (, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

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

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5 .1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement   รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีี่
สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สม า่เสมอ ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทาง
การเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา  โดย Statement ตอ้งเป็นฉบับ



 

ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน้ หากผูย้ืน่ค ารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน า
เอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ )ระบสุกลุเง ินิ Euro เทา่นัน้( 

 

 

5. 2  ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใช้จ่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดินทาง 

 )Sponsor Letter ( และขอหนังสือรับรอง  /สนับสนุน ค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น  โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

 )Sponsor ( ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank 
Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญชี    ) Sponsor ( และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง  /ผูท้ี่

ไดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้       ) กรุณา

ยืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน(  
 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่  
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่  กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ  เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่  และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวัติ  /ขอ้มูล
 สว่นตัวแทนผูส้มคัรไดห้ากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ  ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ /ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย  )โปรด แต่งกายสุภาพ ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน
จัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้  ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง(  

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ ) ภาษาไทย (    ............................................................................................ ........ 

2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ ........ 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ )ตอนเกดิ  (    ......................................................................................... .......... 

4 .เพศ    ชาย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยูปั่จจบุนั  ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

 .................................................รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 

โทรศัพทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศัพทบ์า้น  ..........................................................  



 

6 .อาชพีปัจจบุนั ....................................................  

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

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  

8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 

9 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

10.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน /ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  

11.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  

12.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา   ..................................................วั น/เดอืน /ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

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

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ )ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ (  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  )โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( .................................................................  

18 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ  

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต กรณีวซีา่
ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่  )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์ (     พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  -  หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน  )ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ/ 
  - กรณุาจัดสง่ หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห์ กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 



 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 


