
 
 

รหัสโปรแกรม : 21907 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

MONO SWITZERLAND 6 วัน (EK) 

ซูริค-ชไตนอ์มัไรน-์น ้าตกไรน–์ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเกน้ 

กิลเดอวาล-เบิรน์ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ ราคา ท่านละ 69,900 บาท 

(การนัตรี 10 ท่าน ออกเดินทาง)  



ก าหนดการเดินทาง    2222--2277  ต.ค. / ต.ค. / 55--1100  พ.ย. / พ.ย. / 1122--1177  พ.ย. / พ.ย. / 1199--2244  พ.ย. /พ.ย. /  33--88  ธ.ค. / ธ.ค. / 

1100--1155  ธ.ค. /ธ.ค. /  1177--2222  ธ.ค. / ธ.ค. / 2244--2299  ธ.ค. / ธ.ค. / 3300  ธ.ค. ธ.ค. --  44  ม.ค. ราคาเพิม่ ม.ค. ราคาเพิม่ 1100,,000000  บาทบาท  

 

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้าานกาอนขึ้นเครื่อง 

 

วนัที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูรคิ - ชไตน์อมัไรน์ - น ้าตกไรน์  

01.05 น.  ออกเดนิทางสูา เมอืงซูรคิ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 05.00-08.25 น. *** 

12.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผาานพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้ … 

จากนัน้นาํทาานเดนิทางสูา ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (55 กโิลเมตร)...เมอืงทีส่วยงาม และยงัคง

ทศันียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานทีต่าางๆในประวตัิศาสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กูทาํลายไป 

นาํทาานชมความยิง่ใหญา และความสวยงามของ นํา้ตกไรน ์นํา้ตกทีใ่หญาทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท้าานไดช้ื่นชม

ธรรมชาต ิและถาายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

จากนัน้นาํทาานเดนิทางกลบัสูา เมอืงซูรคิ 

ทีพ่กั  MEIERHOF ZURICH HOTEL  หรอืเทยีบเทาา 

วนัที่สามของการเดินทาง     ซูรคิ-ลูเซริน์-อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เมอืงซูรคิ บรเิวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยาานชอ้ปป้ิงที่หรูหราทีสุ่ดในเมอืงซูรคิและใหญาทีสุ่ดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมาใชาถนนสายทีด่ีทีสุ่ดในสวสิอยาางเดยีวเทาานัน้ แตายงัเป็นถนนทีด่ีที่สุดในยุโรป

เลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นที่ต ัง้ของธนาคารใหญาๆ มากมาย ชมยาานเมอืงเกาาโบสถใ์หญาประจาํเมอืง ทีม่คีวาม

งดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหวาางสวสิ และเยอรมนั 



 เดนิทางถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) นาํทาานถาายรูปคูากบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่

แกะสลกัอยูาบนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ทาํงานเป็นทหาร

รกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แหางฝร ัง่เศส นาํทาานเดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ 

(KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแมานํา้ รุซซ ์(REUSS) อายุเกาาแกา

กวาา 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…อสิระใหท้าานชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั อาท ิ

นาฬกิาช ัน้นาํ ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ  

จากนัน้นาํทาานเดนิทางสูา เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (182 กโิลเมตร)...เมอืงตากอากาศสวยงาม

พรอ้มทะเลสาบ 2 แหางกลางเมอืงทาามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญา โดยเฉพาะอยาางยิง่ทาานจะไดเ้หน็เขาจงุเฟรา

อนัลอืชื่อ (ขึ้นอยูากบัสภาพดนิฟ้าอากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุด

สุด อยาางทีห่ลายคนยงัไมาเคยไดส้มัผสั ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทาา 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     กลิเดอวาล – เบริน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํทาานเดนิทางสูา เมอืงกรนิเดอรว์าลว ์(GRINDELWALD GRUND) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงาม ซึง่ทาานจะได ้

เหน็ววิความสวยงามของตวัเมอืง เดนิเลานถาายรูปเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ( ทาานใดตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขา 

กลิเดอรว์าลวเ์ฟียส กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัร ์ราคายงัไมารวมคาากระเชา้) 

 จากนัน้นาํทาานเดนิทางสูา กรุงเบริน์ (BERNE) เมอืงทีม่นีํา้พมุากที่สุดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบริน์ เมอืง

ทีไ่ดร้บัตาํแหนางมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว  ้ชมมารค์กาสเซ 

ยาานเมอืงเกาาทีป่จัจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูติค เป็นยาานทีป่ลอดรถยนตจ์งึ

เหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเกาาอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่ี

ระดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเกาาใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเคาน อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตี

บอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของกรุงเบริน์ 

ทีพ่กั BAEREN BERN HOTEL หรือเทยีบเทาา 

วนัที่หา้ของการเดินทาง           อสิระชอ้ปป้ิง-ซูรคิ – ประเทศไทย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํทาานเดนิทางสูา สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสูา ประเทศไทย  

14.35 น.       ออกเดนิทางกลบัสูา ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK088/EK384 

***แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 23.45-03.05 น. *** 

วนัที่หกของการเดินทาง                ประเทศไทย 

12.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ….. 

**********  



หมายเหต ุ กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราน้ีรวม 

1. คาาต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทาานัน้ 

2. คาาภาษสีนามบนิทกุแหางตามรายการ 

3. คาารถปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาาหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเทาา  

5. คาาประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

6. คาาไกดน์าํเทีย่วตลอดทริปการเดินทาง 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คาาธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มาไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. คาาใชจ้าายสาวนตวั อาทเิชาน คาาเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ , คาาโทรศพัท,์ คาาซกัรีด, คาาธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คาานํา้หนกัเกิน

จากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวาา 30 กก.และมากกวาา 1 ชิ้น, คาารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปา วยจากโรคประจาํตวั , 

คาากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีาาทีสู่ญหายในระหวาางการเดนิทาง เป็นตน้  

3. คาาภาษหีกั ณ ทีจ่าาย 3% และภาษมีลูคาาเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. คาาใชจ้าายสาวนตวัอืน่ ๆ  เชาน คาาโทรศพัท,์คาาซกัรีด,มนิิบารแ์ละทวีชีาองพเิศษฯลฯ คาาอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษคาาบริการพเิศษ

ตาาง ๆ 

5. คาาบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทาานจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทาานเอง  

6. คาาวซีาาสวสิ ทาานละ 5,000 บาท ( ทาานใดยงัไมามวีซีาาทางบรษิทับรกิารจดัทาํให ้) 

7. คาาทปิไกดแ์ละคนขบัรถทาานละ 30 สวสิฟรงั 
 

***กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่าง

บรษิทัและลูกคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกาอนลาวงหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ทาานละ 30,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายตาอไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคาาทวัรส์าวนทีเ่หลอื 30 วนักาอนการเดนิทาง  หากทาานไมาผาานการอนุมตัวิซีาาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุาํเป็นทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคาาใชจ้าายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองที่เขา้พกั เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

 

 

 



กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเกบ็คาามดัจาํเตม็จาํนวนทุกกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมาสามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กาอนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคาาทวัรเ์ตม็จาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซีาาแลว้ไมาไดร้บัการอนุมตัวิซีาาจากทางสถานทูต (วซีาาไมาผาาน) และทาานไดช้าํระคาาทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทั

ฯ ขอเกบ็เฉพาะคาาใชจ้าายทีเ่กดขึ้นจรงิ เชาน คาาวซีาาและคาาบรกิารยืน่วซีาา / คาามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืคาาต ัว๋เครื่องบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / คาาสาวนตาางกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมาครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบรษิทัฯอีก

คร ัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที่เกดิอุบตัิเหต,ุเจบ็ปาวย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัทีต่าางประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยูากบัดุลพนิิจของสายการบนิ

และบริษทัตาางประเทศ) ท ัง้น้ีทาานจะตอ้งเสยีคาาใชจ้าายที่ไมาสามารถเรียกคืนไดค้ือ คาาธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืคาาต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และคาาธรรมเนียมวซีาาและคาาบรกิารยืน่วซีาากรณีทีท่าานยื่นวซีาาแลว้  

 

หมายเหตุ  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมารบัผดิชอบตาอคาาชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมาสามารถ

ควบคุมได ้เชาน การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลาาชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงไมาอนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตาละประเทศไมาอนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ทาานจะใชห้นงัสอืเดนิทาง

ราชการ (เลามสนีํา้เงนิ) เดนิทางหากทาานถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทาองเทีย่ว โดยไมาตอ้งแจง้ใหท้ราบลาวงหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราคาาบรกิาร โดยไมาตอ้งแจง้ใหท้ราบลาวงหนา้ 

- เมือ่ทาานทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวาาทาานรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตาอเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กาอนทกุคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมาขอ

รบัผดิชอบคาาใชจ้าายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยูากบัสภาวะ

อากาศ 

และเหตสุุดวสิยัตาาง ๆ ทีไ่มาสามารถคาดการณล์าวงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้าวม

เดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากที่มกีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระคาามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมาวาาจะเป็นการชาํระผาานตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระ

โดยตรงกบัทางบริษทั ทางบริษทัจะขอถอืวาาทาานรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตาางๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยูาบรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิกาํหนด เชาน 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีาางกายแขง็แรง และชาวยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยาางรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เชาน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมาใชาผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและราางกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยูากบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทาานัน้ 

 กรณีทรพัยส์นิสาวนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวาางการเดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไมารบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมาสามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมาวาาเหตผุลใดๆตามทาง 

บริษทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมาคืนคาาทวัรท์ ัง้หมด  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางกาอนลาวงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มาสามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยาางนอ้ย 30 ทาาน ( ผูใ้หญา )  



และ/หรอื ผูร้าวมเดนิทางในคณะไมาสามารถผาานการพจิารณาวซีาาไดค้รบ 30 ทาาน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิให ้

ท ัง้หมดหกัคาาธรรมเนียมวซีาา หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทาองเที่ยว โดยไมาตอ้งแจง้ใหท้ราบลาวงหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราคาาบรกิาร โดยไมาตอ้งแจง้ใหท้ราบลาวงหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจาายเบด็เสรจ็ หากทาานสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมาวาาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมาคืนเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีาาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูาในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซีาาของทาาน เน่ืองจากการขอวซีาาในแตาละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ทาานไดช้าํระ

เงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไมาวาาจะเป็นการชาํระผาานตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืวาา

ทาานรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตาางๆของเอกสารวซีาา 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุามเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้าา 

ทาานจะถกูปฏเิสธวซีาา สถานทูตไมาคืนคาาธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมาก็ตอ้งชาํระคาาธรรมเนียม

ใหมาทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุามเรยีกสมัภาษณ์บางทาานทางบรษิทัฯ ขอความราวมมอืในการเชิญทาานไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ 

โปรดแตางกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะสางเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบรษิทัฯใคราขอรบกวนทาานจดัสางเอกสารดงักลาาวเชานกนั 

 ทางบรษิทัฯ เป็นแคาตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซีาา แตาในการพจิารณาอนุมตัิวซีาา จะอยูาในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเทาานัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมาสะดวกแกาทาานไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ทาานทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืวาาทาานรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตาอเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกาอนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมาขอ

รบัผดิชอบคาาใชจ้าายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยูากบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัตาาง ๆ ทีไ่มาสามารถคาดการณล์าวงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้าวม

เดนิทางเป็นสาํคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มาขายทวัรแ์กาลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมานาารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนสาวนใหญาเชานไมารกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กาอเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแตาใจตนเอง หรอืถอืวาา

มากลุามใหญาแลว้ไมาเกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้าอนความวุานวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นสาวนใหญา) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มาขายทวัรแ์กาทาานทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมาขายทวัรแ์กาทาานทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กวาากวาา 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ กาอน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปราวมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทาานเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทาานอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมาขายแกาทาานทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ กาอนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปราวมกนั) 

 ทาานทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชาน เชยีงใหมา ภเูก็ต หาดใหญา ฯลฯ โปรดแจง้ฝา ายขายกาอนเพือ่ขอคาํยนืยนัวาาทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทาานออกตัว๋โดยไมาไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไมาสามารถรบัผดิชอบ

คาาใชจ้าายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผาอนระหวาางขบัรถรวมแลว้ไมาเกนิ12 ชม. เชาน เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  



20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวาางวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ทาานจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้

หมายถงึทาานยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทาานมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมาสะดวกในการ

เดนิทางทาองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวาา 4-5 ช ัว่โมงตดิตาอกนั ทาานและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ทาานเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูาคณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทาองเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง 

ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไมาสามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจาก

อบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวาางประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลาาชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีาาจากกงสุล และ / หรือ สาวนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไมาจาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต ) ซึ่งอยูาเหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถึงในระหวาางการเดินทางทาองเที่ยวท ัง้ใน หรือ ตาางประเทศ แตาทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร้าวมเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ 

ตาางประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดินทาง ไมาปฎบิตัิตามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคติดตาอเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไมาคืน

คาาใชจ้าายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลาวงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลาาว บริษทั จะยึดถอืและคาํนึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยั

ของทาานผูม้เีกยีรต ิซึง่ราวมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิม่เตมิเพือ่อพัเดทขอ้มูลเอกสารอกีคร ัง้) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานับจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในวนัยื่นวซ่ีาหนังสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัิวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีาาแตาละครัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยืน่วซีาา ประเภทหมูาคณะ เทาานัน้ โดยการยืน่เป็นหมูาคณะ ตอ้งมี

จาํนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้าํหนดวนัยื่นวซีาาเทาานัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมาสามารถไปยืน่วซีาาในวนัที่

กาํหนดได ้อาจมคีาาใชจ้าายเพิม่เตมิ (Premium) ดงัน้ี 

ควิพรเีมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีควิแลว้จะไปยื่น 1,500 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซีาาอยาางนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมา

นอ้ยกวาา 6 เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมาชาํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลามเกาา กรุณานาํมาประกอบการ

ยืน่วซีาาดว้ย)  

2. รูปถาาย รูปถาายสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว 

จาํนวน  

2 ใบ (พื้นหลงัขาวเทาานัน้ ถาายไมาเกนิ 6 เดอืน หา้มสวม

แวานตาหรอืเครื่องประดบั ไมาใสาคอนแทคเลนส ์รูปไมา

เลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะ

ดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่าง

ชดัเจน 

2.1 ถาายจากดา้นหนา้โดยไมาสวมใสาสิ่งตาางๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถาาย 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคาาใชจ้าายเอง Statement บญัชอีอมทรพัยส์าวนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ทาํ

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กาอน แลว้คาอยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมาเกนิ 7 วนั กาอนวนัยืน่วซีาา และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทาานัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมาไดอ้อกคาาใชจ้าายเอง (บคุคลที่สามารถรบัรองคาาใชจ้าายได ้ตอ้งเป็น พาอ แมา พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เทาานัน้) 

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองคาาใชจ้าายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถาายสาํเนาสมดุบญัช ีหรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคาาใชจ้าาย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวาางผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองคาาใชจ้าายให ้เชาน สาํเนาทะเบยีนสมรส สูติบตัร 

ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมารบัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ อายุไมาเกนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 



- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบตุาํแหนาง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวาา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัที่กาํลงัศึกษาอยูา  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวาา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารสาวนตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  

- สาํเนาบตัรประชาชน 

- สาํเนาสูติบตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กวาา 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหยาา/สาํเนามรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเดก็อายุไมาถงึ 20 ปี ไมาไดเ้ดนิทางไปตาางประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอม

ระบใุหบุ้ตรเดินทางไปตาางประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตาางประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมาไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตาางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยาารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยาา และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดวาาฝา ายใดเป็นผูม้อีาํนาจ

ปกครองบตุรแตาเพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมาม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี้แจงวาาทาํไมไมาม ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุตํา่กวาา 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีาา พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรทีส่ถานทูต

ดว้ย ท ัง้สองทาาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทาานัน้) 

7. ทาานไมาจาํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท้าานเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีาาเทาานัน้ 

8.  สาํเนาเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถว้น  

 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิม่เติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เติม 

(ลูกคา้กรุณาอยาายดึตดิกบัการยืน่ขอวซีาาในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูาเรือ่ย ๆ) 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยื่นเป็นผูเ้รียกเกบ็) 

 

 

 

 

 



 


