
 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 22475 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CODE: SWQR01 Grand Switzerland 8 DAYS 5 NIGHTS BY QR 

SWQR01 โปรแกรม Grand Switzerland 8 วนั 5 คนื   
เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กก. 

สวติเซอรแ์ลนด ์ดนิแดนแหง่ขนุเขาและทะเลสาบธรรมชาตทิีส่วยงดงามชวนหลงใหล 
 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง)  

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

 

 

 

30 ม.ีค 65 – 6 เม.ย 65 

 

 

 

69,500 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 ราคาเด็กไมเ่กนิ 

2 ปี (Infant( 

คดิ 50% ของ

ราคาทวัร ์

 

 

 

19,900 

 

 

 

20 

 

 

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร  5,000  บาท** 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง – ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืง

ชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์- เมอืง Stein am Rhein - เมอืงซูรคิ 

3  

เมอืงซูรคิ – เมอืงเบริน์ -  Bear Pit -  ZYTGLOGGE  - OLD CITY OF BERNE - เมอืงเจนวีา - 

ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and Palais des 

Nations -  Aubonne Oulet - เมอืงโลซาน  

4  
เมอืงโลซาน -  Three monkey monuments -  Le Pavillon Thaïlandais - เมอืงเวเวย่ ์- 

Chaplin Statue - เมอืงมองเทรอซ ์                                                 

5  เมอืงทาซ - เซอรแ์มท –  Matterhorn - เมอืงเบลาเซ - อนิเทอรล์าเคนิ – เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ 

6  เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลูเซริน์                               

7 เมอืงลูเซริน์ – เมอืงซุค - เมอืงซูรคิ - ทา่อากาศยานซูรคิ – ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง                                                                                                         

8 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

 

 FLIGHT:  

 

 DEPARTURE:   QR837 BKK-DOH 03.05 – 05.55 // QR095 DOH - ZRH 08.25 – 13.40 

 RETURN       :   QR096 ZRH - DOH 16.40 – 23.50  // QR836 DOH - BKK 02.20 - 13.10 

 

 



23.45 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 

เคานเ์ตอร ์ Q สายการบนิ QATAR AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวย

ความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง )ลกูคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 

ช ัว่โมงกอ่นเครือ่งออก(  

 

03.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่

QR837  

05.55 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่งโดยสายการบนิ QATAR  

AIRWAYS  

08.25 น.        นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบนิที ่QR095 

13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง ชว่งฤดูรอ้น) จากนัน้ นําท่านขึน้รถโคช้ปรับ

อากาศเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ )Schaffhausen) (ระยะทาง40ก.ม.ใชเ้วลา45นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยู่

ทางตอนเหนอืของประเทศ Switzerland ซึง่

ตั ้งอยู่ในวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทั ้ง 3 

ทศิทาง โดยมแีม่น้ําไรน์  (Rhein) ไหลผ่าน

เมอืง ใหท้า่นชมความงามของ น า้ตกไรน ์เป็น

น้ําตกขนาดใหญ่ทีส่ดุของทวปียโุรป ตัง้อยูบ่น

แมน้ํ่าไรน์บรเิวณ พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮา

เซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

น้ําตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 

เมตร ปลาทั่วไปไมส่ามารถว่ายขึน้น้ําตกแห่งนี้

ได ้มเีพยีงปลาไหลเทา่นัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัว

ในการไตข่ึน้น้ําตก น้ําตกแหง่นี้ถอืกําเนดิขึน้ใน

ยคุน้ําแข็งครัง้สุดทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้่านอสิระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของ

น้ําตกไรน ์จากนัน้  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่เมอืง Stein am Rhein (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี  เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ไดเ้ป็น

เมอืงทีมเีอกลักษณ์ในการนําเสนองานศลิปะ วัฒณธรรม และ กจิกรรมกลางแจง้ที่หลากหลาย สามารถ

สงัเกตไดแ้ทบทกุบา้นจะมกีารวาดภาพเรือ่งราว หรอืระบายสรีะเบยีงใหส้วยงามสะดดุตา นําทา่นเดนิทางเขา้

ทีพ่ักเมอืงซูรคิ (ระยะทาง75ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที1่(  

 ทีพ่กั: Ibis Zurich Messe Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์

หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่น ึง่          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่นเครือ่ง – ทา่อากาศยานซูรคิ –     

                     เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์- เมอืง Stein am Rhein – เมอืงซูรคิ  

                                                                                                                                อาหารเย็น 



 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  )มือ้ที2่(  

 นําท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ )Bern( (ระยะทาง122ก.ม.ใชเ้วลา1.45ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่าของ
ประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอนัล้ําาคําทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่ปัจจบุนั เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในยคุกลางของ

ยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศให ้สว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก จนไดเ้วลาอนัสมควร บอ่หมสีนี า้ตาล 
)Bear Pit)  เมือ่มาถงึเมอืงนี้ ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม เจา้หมกี่อน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ ทีว่่า
สัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่ ตัง้แต่สมัยผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกล่า
สตัว ์สตัวต์ัวแรกทีล่า่ได ้คอื หม ี เพราะวา่ สถานทีต่ัง้อยูก่อ่นเขา้เมอืง และบางวันก็อาจจะมผีูด้แูลหม ีนําหมี
ออกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดูรอ้น และ ฤดูหนาว และแวะถ่ายรูปกับ Town Hall ทีส่รา้งขึน้ใน

แบบ Burgundian สไตลโ์กธคิตอนปลาย ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีทํ่างานของนายกเทศมนตรปีระจํามลรัฐเบริน์ ชม
นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่(ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายคุกลางที ่มชีือ่เสยีงทีส่ดุของย่านเมอืงเกา่เบริน์ 
ถกูสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อาย ุ800 ปีทีม่โีชวใ์หด้ทูกุๆชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ปัจจบุนัเป็นหนึง่ใน
สญัลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรุงเบริน์ มหาวหิารเซนตว์นิเซนตรั์ทเฮา้ส กหนึ่งอ ี (ทาวน์ฮอลล ์)
อาคารทีม่ชี ือ่เสยีงของกรุง ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิ Hans Auer อาคารโดดเดน่ดว้ยโดม ทีม่ี
ความสงู 64 เมตร นําทา่นชมกรงุเบริน์ ชมยา่นเมอืงเกา่ )OLD CITY OF BERNE) ซึง่ไดรั้บการบรรจุไว ้
ในรายชือ่มรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  และก่อตัง้ขึน้ในสมัยครสิศตวรรษที ่12 ตัง้อยู่บนภูเขาลอ้มรอบดว้ย
แมน้ํ่าอาเร (AARE RIVER) ชมมารค์กาสเซ ยา่นเมอืงเกา่ทีปั่จจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือ้ผา้บู
ตคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเกา่อาย ุ200 – 300 ปี  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี )มือ้ที3่( 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ )Geneva) (ระยะทาง160ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.)  เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นศนูยก์ลาง
ทางการเงนิ การทตู เป็นเมอืงทีม่ ีตัง้อยูม่ากทีส่ดุในโลก ชม เกา้อีส้ามขา )The broken chair(ถูกสรา้ง
ขึน้ในปี 1997 ตัง้อยู่ทีจ่ัตุรัส Place des Nations ดว้ย ตัวเกา้อีต้ัง้ประชนัหนา้ประตูทางเขา้สํานักงาน
สหประชาชาต ิสรา้งขึน้โดย Daniel Berset ซึง่ Paul 
Vermeulenอ ดี ต ป ร ะ ธ า น ส ม า ค ม  Handicap 
international ทีใ่หส้รา้งขึน้หลังจากการประชมุนานาชาติ
ทีเ่มอืง Ottawa แคนาดา ความหมายของมันก็เพือ่เป็น
การต่อตา้นสงครามและเกา้อี้สามขาก็เปรียบเสมือน 
ผูเ้คราะห์รา้ยจากสงครามน่ันเอง จากนั้นนําท่านชม 
ทะเลสาบเจนวีา (Geneva Lake) เป็นจุดท่องเทีย่ว
สําคัญของเมือง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ย
สวนสาธารณะและ  สวนหยอ่มทีส่วยงาม ดงึดูดสายตา
ดว้ย น า้พุจรวดเจ็ทโด )Jet d-Eau) ทีม่น้ํีาพุพุ่งสงูถงึ 
400 ฟตุเหนอืทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพืน้ทีส่ ี

เขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึวหิารเซนต์

ปิแอร ์)St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกว่า 850  ปี นาฬกิาดอกไม ้จุดถ่ายรูปสําคัญตัง้อยูด่า้น
หนึง่ของสวน Jardin Anglais ทีต่ดิกบัถนน มองขา้มไปจะเห็น  รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถูก
จัดเรียงใหม้สีสีัน ต่างกันไปตามฤดูกาล ผ่านชม ทีท่ าการองคก์ารสหประชาชาตปิระจ ากรุงเจนวีา
Palais des Nations หนึง่ในอาคารทีสํ่าคัญทีส่ดุของกรุงเจนีวา อาคารสขีาวหลังใหญ่นี้ไดใ้ชเ้วลาสรา้ง
นานถงึ 8 ปี  

 
 
 

วนัทีส่าม     เมอืงซูรคิ – เมอืงเบริน์ -  Bear Pit -  ZYTGLOGGE  - OLD CITY OF BERNE - เมอืงเจนวีา 

- ทะเลสาบเจนวีา – The Jet d’Eau – นาฬกิาดอกไม ้– Red Cross Building and Palais 

des Nations -  Aubonne Oulet - เมอืงโลซาน                                     อาหารเชา้,เทีย่ง 
 



บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ Aubonne Outlet (ระยะทาง40ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  เอาทเ์ลตขนาดใหญใ่น

สวติเซอรแ์ลนด ์มสีนิคา้แบรนดเ์นมมากมายเชน่ADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, 

GEOX, PUMA, GUESS และสนิคา้แบนดด์ังตา่งๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศัย อสิระ

อาหารเย็นตามอธัยาศยั  

ค า่ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซาน )Lausanne) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี   

   ทีพ่กั: Moxy Lausanne City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที4่(  

เมอืงโลซานน ์)Lausanne) เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ัง้อยูต่ดิกบั

ทะเลสาบเจนวีาทางดา้นเหนอื มวีวิทวิทศันท์ีส่วยงาม มี

ภเูขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่น

ใหญใ่นเมอืงจะพดูภาษาฝร่ังเศส เพราะเมอืงโลซานอยู่

ใกลก้บัชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรอืนของโล

ซานนเ์ต็มไปดว้ยตกึและอาคารรปูทรงคลาสสกิในชว่ง

สมยัศตวรรษที ่12-14 มบีรรยากาศเงยีบสงบไมวุ่น่วาย มี

ระบบรถไฟฟ้าใตด้นิใหบ้รกิารอยา่งทั่วถงึ เมอืงนีย้งัเป็น

แหลง่ผลติไวนท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย 

จากนัน้นําทา่นไปชม ศาลาไทย  นอกจากนัน้ยงัเป็นเมอืง

ทีป่ระทับของสมเด็จพระศรนีครนิทราฯ(สมเด็จยา่)และ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลที ่9 ทรงสําเร็จ

การศกึษาจากเมอืงนีด้ว้ย ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืง

ยา่นเมอืงเกา่สมยัโบราณ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทัว่

โลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศ นําทา่นชม สวนสาธารณะ

ทีม่ ีรปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา )Three 

monkey monuments( อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของ

ในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และ ถา่ยรปูกบั ศาลาไทย 

)Le Pavillon Thaïlandais) ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืง

เวเวย่ ์)Vevey) (ระยะทาง16ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโวของ

สวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วตา่งก็ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ Pearls of 

the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และเม ืองนีย้งัยงัเป็นทีต่ั ้                                                                                                                                                                                                              

งของ  สํานักงานใหญข่องบรษัิทใหญด่า้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย แวะถา่ยรปูกบัจดุ

ไฮไลทข์องเมอืง รปูปัน้ “ชาล ีแชปปลิน้” (Chaplin Statue) ชาวองักฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงใน

อเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ ถา่ยรปู สอ้มยกัษ ์

The Fork ทีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล ่สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางผา่น เมอืงมองเท

รอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา20นาท)ี  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี )มือ้ที5่(  

      นําทา่น เขา้ชมปราสาทซลิยอง )Chillon castle( *ราคานีร้วมคา่เขา้* แหง่มองเทรอซ ์เป็นปราสาท

แหง่ตระกลูซาวอย อายเุกา่แกก่วา่ 1000 ปี สไตลโ์กธกิที่

มองดแูลว้เหมอืนอยูร่มิทะเลสาบเจนวีา หลายคนคงจะคุน้

หนา้คุน้ตาปราสาทซลิยอง เนือ่งดว้ยเป็นปราสาทแหง่

ความภมูใิจของชาวสวสิ แมไ้มใ่หญโ่ตโอฬารเทา่ปราสาท

อืน่ๆ ของยโุรป แตโ่บรชวัรแ์ผน่พับการทอ่งเทีย่วของสวสิ

มกัมปีราสาทซลิยองเป็นโลโกป้ระจํา ภายในแบง่เป็นโซน

ตา่งๆ ถดัจากกําแพงสงูตระหงา่นเขา้ไปจะเป็นลานปราสาท 

ทีพั่ก และทีสํ่าคญัเป็นคกุสําหรับขงันักโทษ *ปิดวันที ่25 

ธันวาคม และ 1 มกราคม* นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ 

(Taesch)  (ระยะทาง139ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) 

วนัทีส่ ี ่           เมอืงโลซาน -  Three monkey monuments -  Le Pavillon Thaïlandais - เมอืงเวเวย่ ์-   

                     Chaplin Statue - เมอืงมองเทรอซ ์                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 



เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที6่(  

    ทีพ่กั:  Hotel Elite หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีเมอืงทีพ่กัตดิงานแฟร ์

หรอืมเีทศกาลส าคญัตา่งๆ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที7่( 

นําท่านเดนิทางสู ่เซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train *ราคานีร้วมคา่โดยสาร* มเีวลาใหท้่าน
เดิน เที่ย วชมหมู่บ า้น เซอร์แมทที่ น่ ารั กๆ  และมี
บรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงที่
ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่
ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมฉีาก
หลังของตัว เมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวย
ทีส่ดุในสวสิ เซอรแ์มทเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรนอ้ยมาก 
และอาชพีหลักของคนพื้นเมือง คอื พนักงานโรงแรม
และ   รา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมอืงนี้มาจากการ
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในวันที่อากาศ
เอือ้อํานวย จากเมืองดา้นล่างนี้ถา้สภาพอากาศดแีละ
สดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ที่
ความสงู 3,833 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ซึง่ความสงู
ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  สูง เด่น เ ป็นสง่า
ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสงู 4,447 เมตร
จากระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์  
เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิ
รามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาที่
งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อ
เอกลกัษณ์เฉพาะตวันี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดัง
ทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ท์
พิคเจอร์สซึ่งมีความงดงามราวภาพวาดบวกกับ
ทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงาม
บนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอด ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ที8่(   

บา่ย นําท่านน่ัง Shuttle Train ลงมาที่สถานีดา้นล่างแลว้นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงเบลาเซ 

)Blausee( (ระยะทาง75ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.) นําทา่นชม ทะเลสาบสดุสวยแหง่สวสิเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบ

สฟ้ีาขนาดเล็กกะทัดรัดทัง้ยงัเป็นศูนยเ์ลีย้งปลาเทราตด์ว้ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ

)Interlaken) (ระยะทาง38ก.ม.ใชเ้วลา45นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยูร่ะหว่าง

ทะเลสาบ Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศน์บรสิทุธิแ์ละสวยงามมาก ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง

ตามอธัยาศัย หรอืา่ยรปูสวยๆรมิทะเลสาบ Thun ชอ้ปป้ิงสนิคา้แฮนดเ์มด ตามอธัยาศัย  

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที9่(  

  น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั:  Hotel Central Continental หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้      เมอืงทาซ - เซอรแ์มท –  Matterhorn - เมอืงเบลาเซ - อนิเทอรล์าเคนิ – เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ                          

                                                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
 



เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที1่0(     

   หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง85ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)  เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้

โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะไดส้มัผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์
เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้
ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ ชมถ า้แข็งทีส่วยงาม  และเดนิเลน่ถ่ายรูปหรอืเลน่หมิะบน
ยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่ว
บนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่าน
ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั )อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชยี( พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ 

        )มือ้ที1่1(   

บา่ย นําท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่างและเดนิทางสู่ เมอืงลู
เซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา
(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.)  จากนัน้ นําท่าน ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของ
ทหารสวติที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค .ศ .1792 ชม
สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 
เมตร ทอดขา้มผ่าน แมน่ า้รอยส ์ (Reuss  River) อันงดงามซึง่

เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาที่
เกา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค .ศ .1333 โดยใตห้ลังคาคลุม
สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสว ิตตลอดแนวสะพาน  

เย็น      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี )มือ้ที1่2(  

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตวั ตามคลนิกิที่

บรษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้เลอืกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการ

เดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตอ้งตรวจภายในวนัที4่-

7 ของการเดนิทาง และ สามารถใชผ้ลตรวจ RT-PCR นี ้

ส าหรบัการกรอก Thailand pass เดนิทางกลบัเขา้ประเทศ

ไทยได ้)คา่ใชจ้า่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร ์ประมาณ 180 CHF) 

)ผลตรวจออกภายใน 24-48 ชม. ผา่นโทรศพัทม์อืถอื( 

  น าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

   ทีพ่กั:  Hotel Inn Express – Luzern - Kriens หรอื 

             ระดบัใกลเ้คยีง 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

  
 
 
 
 

วนัทีห่ก         เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ – แองเกลิเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – เมอืงลเูซริน์ - ทดสอบ   

                    PCR TEST                                                                                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,

เย็น                                                              
 



 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม )มือ้ที1่3(     

นําท่านสู ่เมอืงซุค )Zug( (ระยะทาง 31 ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี ไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ เชน่ ช็อคโกแลต, 
เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้   
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ )Zurich( นําท่านถ่ายรูปกับ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์)Fraumunster 

Abbey) โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ปรยีบดั่งสัญลักษณ์ของเมอืง และอสิระใหท้่านเดนิเล่น ยา่นเมอืง เกา่ซรูคิ 

ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน้ํ่าลมิมตั ซึง่มโีบสถเ์กา่แก ่รวมถงึอาคารตา่งๆ ทีบ่างแหง่มอีายมุากกว่า 700 ปีเลย

ทเีดยีว หรือชอ้ปป้ิงสนิคา้บน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ )Bahnhofstrasse) ถนนการคา้เก่าแก่ที่

รุ่งเรืองมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ตลอดสองฝ่ังเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะรา้นแบรนดเ์นม

ระดับโลกดังๆ ทีม่ารวมตัวกันอยูบ่นถนนเสน้นี้ อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอัธยาศัย

จนถงึเวลานัดหมาย อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 
16.40 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR096 

23.30 น.        เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

02.20 น.        เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR836 

13.10 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ  1คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่น

โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ) update 7 ธนัวาคม 2564 ( 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผล

การตรวจ ไมน่อ้ยกวา่ 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์าย

การบนิ  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง  

5. ขอ้มลูสว่นตวัทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสงิคโปร ์

 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ส านกังานสาธารณสขุสหพนัธส์วติเซอรแ์ลนด ์)FOPH)ก าหนดใหช้าว

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาในสวติเซอรแ์ลนดจ์ะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 48 ช ัว่โมงกอ่น

จะเดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่ว็บไซต ์Entry Form เพือ่รบั QR CODE 

https://swissplf.admin.ch/formular )มเิชน่น ัน้จะโดดปรบั 100 CHF หรอื 3,500 บาทหรอืปฏเิสธการเขา้

ประเทศ( 

► ทกุคนจะตอ้งแสดงผลตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรอง ไมน่อ้ยกวา่ 72 กอ่นถงึสวติเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด         เมอืงลเูซริน์ – เมอืงซุค - เมอืงซูรคิ - ทา่อากาศยานซูรคิ – ทา่อากาศยานโดฮา แวะเปลีย่น   

                     เครือ่ง                                                                                                      อาหาร เชา้ 
 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 
 

https://swissplf.admin.ch/formular


 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  
ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนดร์บัรอง ม ีดงันี ้ 
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) 

►ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้นหาก:  
วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนมุตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยโุรป (EMA)  
หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  

- วคัซนี SARS-CoV- 2 )Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 
- CoronaVac (ซโินวคั) 

- โคแวกซนิ ® 
 
► เมือ่เดนิทางถงึประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
► ตอ้งท าการตรวจซ า้ภายใน4- 7วนัหลงัจากทีเ่ขา้ถงึสวติเซอรแ์ลนด ์ผลตรวจอาจออกภายใน 24 - 48 ช ัว่โมง

ผา่นแอปพลเิคช ัน่ และรายงานผลทางออนไลน์ได ้ผา่นลงิก์ 
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง )Passport) 
2. VISA (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้กําหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (สําหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจํ่าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอน

ที ่1 
3. รอการอนุมตัเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 
4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” สําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ  “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบ
กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่าน
มาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลกําหนด แบบ  “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1  คนืเพือ่

รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซ ึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีส่นใจ) 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 

15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321


 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท + คา่วซีา่และบรกิาร 5,000 บาท )รวมมดัจ า35,000บาท( 

 กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจําเป็นตอ้งชําระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า  6  เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป -กลับ

และจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่่ากวา่ 3หนา้** (กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา  

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ

เงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

)บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆ

ได(้ 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตัว๋กรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน

ได ้(  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ย

พักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจดัทีพ่ักใน

เมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น้ําหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนั

วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ 

กบั Allianz Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้

ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข ้ อยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./

วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ํามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ และไดทํ้าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO  หรอื 1,800 บาท  /ทา่น  ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม

ประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 
8. คา่ตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ช ัว่โมงกอ่นออกเดนิทางจากประเทศไทย  
9. คา่ทดสอบ RT-PCR ในวนัที ่7 เมือ่เดนิทางถงึสวติเซอร ์ประมาณ 180 CHF หรอืเทา่กบั 7,200 บาท 

(สามารถใชส้ าหรบัเดนิทางเขา้ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย) 
10. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ คนื 1 พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ และ คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่

รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิสําหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 3, 900  บาทต่อคนต่อ
หอ้ง) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู)วซีา่ไมผ่า่น( และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2  . การประกันภัย  บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

โดยทัง้นีก้ารทําประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนั

เฉพาะอุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  

 

 



 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้( Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่10 -15 วนัท าการ 

 **หาก ผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมตํ่่ากวา่  6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจํีานวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3  หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่   )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาดําเนนิการทําพาสปอรต์

เล่มใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ที  ( หากผูส้มัครเคยไดรั้บวีซา่เชงเกน้ กรุณาจัดส่งหลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     

เพือ่นําไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

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

หา้มตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

 **หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชาํรดุ และไมส่ามารถใชง้านได*้*  
 

)ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80 % ของขนาดภาพ( 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - สําเนาบตัรประชาชน/สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาบตัรขา้ราชการ )ภาษาไทย(  
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ  ) ถา้ม ี(ทา่นจําเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - สําเนาทะเบยีนสมรส /สําเนาทะเบยีนหยา่/ สําเนาใบมรณะบตัร  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ( 
 - สําเนาใบเปลีย่นชือ่ -สกลุ )ถา้เคยมี การเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี บดิาและ)มารดาเดนิทางไปดว้ย( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่18ปี /บดิา)มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จําเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - สําเนาทะเบยีนบา้น/สําเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรต์บดิา -มารดา  
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้  หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีสํ่านักงานเขต /อําเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม
) ทะเบยีนบา้นของทา่นพรอ้มแนบสําเนาพาสปอรต์ (มารดา-สําเนาบตัรประชาชนของบดิา/โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่คํารอ้งขอวซีา่ 
บดิาจําเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่ว มารดา-ีซีา่  กรณีบดิา-มารดาหยา่
รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีทํ่างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิททีท่่านทํางานปัจจุบัน   

โดยระบตํุาแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ทํางาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้ง

ระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบกําหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 

และลงนามผูม้อํีานาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4. 2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชสํ้าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค. 0403(, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, 
)คัดสาํเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ(  



 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณาบตัร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่คํารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 
 

4. 5  กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส /ใบมรณะ )กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ (, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ี จําเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี)  Sponsor Letter)  ระบชุือ่-สกลุ    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั จดหมาย)ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

4. 6  กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ  )Freelance (, ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จําเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการทํางาน แหลง่ทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอื

เอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้  )จดหมาย ชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5 .1  กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement   รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6  เดอืน  )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิ

บญัชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้ -ออก สมํา่เสมอ ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบญัชนัีน้ๆไมตํ่่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็น

ว่ามฐีานะทางการเงนิเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสู่ภูมลํิาเนา  โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นคํารอ้งวีซ่า ปริน้เอกสารผ่าน 

Internet/Application ทา่นจําเป็นตอ้งนําเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 
 

 

5. 2  ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  จําเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

 )Sponsor Letter ( และขอหนังสอืรับรอง  /สนับสนุน ค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้  โดยใหบ้คุคลทีเ่ป็นผูส้นับสนุน 

 )Sponsor ( ดํ า เ นิ นก า รต า ม เ อ กสา รข า้ ง ต ้น  พ ร ้อ มกั บ ขอจ ดหม าย รั บ รอ ง ฐาน ะกา ร เ งิน จ า กธน าคา ร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี

)Sponsor( และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง /ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รง
กบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้    ) กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาดําเนนิการนานถงึ 3 วัน( 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจําเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่า  กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งนําสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคํิารอ้งขอวซีา่  และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัตขิอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มคัร/ได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกบัความเป็นจรงิ/ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาดําเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านชําระเงนิมัดจําค่าทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี
!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ําระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่คํารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย  )โปรด แต่งกายสภุาพ ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอํานวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้
ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงค์ขอเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความ
รว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่นําสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ  ขอสงวนสทิธินํ์าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ
ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

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

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

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

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

3 .เพศ    ชาย          หญงิ 

4 .ทีอ่ยู่ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

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

5 .ทีอ่ยู่ พํานักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัสําเนาทะเบยีนบา้น  )ภาษาองักฤษ(  

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

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

6.โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบุ( ...........................................  ... โทรศัพทบ์า้น )ถา้ มี ( ..........................................  

7 .อาชพีปัจจบุนั ....................................................  

    ตําแหน่งงาน )ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน ( ......................................................................  

8. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

... 

ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ...........................................................................................................................................  

รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีทํ่างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  

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

10 .สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣    แตง่งาน )ไมจ่ดทะเบยีน(  

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่)ถา้มี ( โปรดระบ ุ

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

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นม า หรอืไม ่)โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ 

............................( 

ไมเ่คย 

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

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 



18 . ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามกําหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องทําการจองโปรแกรมทัวร ์และชําระเงนิมัดจําคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลสําหรับยืน่วซีา่  )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร์(     

พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากดําเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์

  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกบัเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 

เนื่องจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจําเป็นตอ้งดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งขอ้มูลที่ไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการทํางานของท่านใหช้ดัเจน 

)ระบเุป็นภาษาองักฤษ (ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทางใบนัดหมาย/สําหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  -  กรุณาจัดส่งหนังสอืเดนิทาง  )Passport) และเอกสารฉบับจรงิสําหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 

สปัดาห์ กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจําเป็นตอ้งนําสง่ หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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