
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 22885 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: SWQR07 FABULOUS SWITZERLAND 8D5N BY QR 
SWQR07 FABULOUS SWITZERLAND 8วัน5คืน 

ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบธรรมชาติที่สวยงดงามชวนหลงใหล 
หมู่บ้านเซอร์แมทฉากหลังเป็นความสวยงามของยอด     เขาแมททอร์ฮอร์น 
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 

พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส 
ซูริค – เบิร์น – เจนีวา - โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – ทาซ – แองเกลิเบิร์ก- ลูเซิร์น 

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเครือ่ง 25 กก. + CARRY ON 7 กก. 

>> ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าและค่าตรวจ RT-PCR ที่สวิตเซอร์แลนด์ 1 ครั้ง << 

 
 
 
 



เมืองซูริค ชมความงามของน้ำตกไรน์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ และ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
เมืองเบิร์น  เที่ยว Zentrum Paul Klee Federal Palace  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  Berner Minster ช้อปปิ้ง Aubonne Oulet 
เมืองเจนีวา เก้าอี้สามขา  ทะเลสาบเจนีวา น้ำพุจรวดเจ็ทโด วิหารเซนต์ปิแอร์ นาฬิกาดอกไม ้    
เมืองโลซานน์    มหาวิหารแห่งโลซานน์  Place de la Palud Escaliers du Marche  รูปปั้นลิงสามตัว  

  ศาลาไทย Château d'Ouchy และ Promenade   
เมืองเวเว่ย์ ส้อมยักษ์ The Fork  Chaplin Statue  Photography Museum 
เมืองมองเทรอซ์    เข้าชมความสวยงามของปราสาทซิลยอง (Chillon castle)  
เมืองทาซ  หมู่บ้านเซอร์แมทฉากหลังเป็นความสวยงามของยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
เมืองแองเกิลเบิร์ก  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส  ถ้ำน้ำแข็ง  สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 
เมืองลูเซิร์น  ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล  
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเด่ียวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

18 - 25 พ.ค. 65 79,990 15,500 20 ไม่มีราคาเด็ก 

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

QR095 DOH - ZRH 08:25 – 13:40 
RETURN       :    QR096 ZRH - DOH 16:40 – 23:20  

 QR836 DOH - BKK 02.20 - 13.10 
 

วันที่ 1          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สาย
การบิน QATAR AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง  

วนัที่ 2         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง-ท่าอากาศยานซูริค  

                       เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมือง Stein am Rhein – เมืองซูริค                        อาหารเย็น 

02.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR837  
05.45 น.         เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตโิดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบิน QATAR  

AIRWAYS  
08.25 น.         นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบินที ่QR095 



13.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซรูคิ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ
ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง 
ช่วงฤดูร้อน) จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมอืงซาฟฟเ์ฮาเซิน (Schaffhausen) 
(ระยะทาง50ก.ม.ใช้เวลา50นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของ
ประเทศเยอรมนีท้ัง 3 ทิศทาง โดยมีแม่น้ำไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตก
ขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณ พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียง
ปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเม่ือราว 14,000 
ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน้ำตกไรน์ จากนั้น  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมอืง Stein am Rhein (ระยะทาง20ก.ม.ใช้เวลา30นาที)  เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้เป็นเมืองทีมีเอกลักษณ์
ในการนำเสนองานศิลปะ วัฒณธรรม และ กิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย สามารถสังเกตได้แทบทุกบ้านจะมีการวาด
ภาพเรื่องราว หรือระบายสีระเบียงให้สวยงามสะดุดตา นำท่านเดินทางเข้าท่ีพักเมืองซรูคิ (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1
ชม.)  

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  
 ทีพ่กั: Ibis Zurich Messe Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3      เมืองซูริค-เมืองเบิร์น-Zentrum Paul Klee-Federal Palace of Switzerland-หอนาฬิกาดาราศาสตร์- 

Berner Minster-Aubonne Oulet-เมืองเจนีว่า-เก้าอี้สามขา-ทะเลสาบเจนีวา-น้ำพุจรวดเจ็ทโด-วิหารเซนต์ปิแอร์-นาฬิกา

ดอกไม้-เมืองโลซานน์                                                                                                         อาหาร เช้า,เที่ยง 

 เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มือ้ที่2)  

   นำท่านเดินทางสู่ กรงุเบริ์น (Bern) (ระยะทาง126ก.ม.ใช้เวลา
1.45ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่าของประเทศ และเป็นเมือง
มรดกโลกอันล้ำาคําที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูก
สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ส่วน
หนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก จนได้เวลาอันสมควร Zentrum 
Paul Klee เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีงานศิลปะมากมายของศิลปิน
ระดับโลกอย่าง Paul Klee สมควรต้องย่ำเท้ามาให้ถึง ตั้งอยู่ใน
เขตชานเมืองทางทิศตะวันออกของกรุงเบิร์น  ตัวอาคารได้รับ
การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อดัง Renzo Piano ชม Federal Palace of Switzerland หรือ The 
Parliament Building ซึ่งกค็ือตึกรัฐสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Zytglogge) 



จุดประสงค์เพื่อเป็นประตูเมืองและได้มีการสร้างเพิ่มเติมในปี 
ค.ศ. 1530 ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไฮไลท์ที่ต้องรอชมทุก 
ๆ 5 นาที ก่อนจะครบรอบชั่วโมงจะมีตุ๊กกาออกมาเต้นระบำให้
นักทอ่งเที่ยวได้หยุดมองหยุดชมกันอีกด้วย มีอาคารที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในเบิร์น Berner Minster ยงัเป็นที่รู้จักกันในนาม
ของมหาวิหารเบิร์นและวิหารเซนต์วินเซนต์ มหาวิหารเป็นโบสถ์
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปลายยุคกลางและ
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมของเมือง Church of the Holy Ghost โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทางฝั่ง
ตะวันตกเป็นโบสถ์นิกายคาลวินนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิสและยังเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ คริสตจักรสไตล์บาโรกตอนปลายเพดานสีขาวบริสุทธิ์ผนังการตกแต่งที่นุ่มนวลและรายละเอียดอื่น ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมอืงเจนีวา่ (Geneva) (ระยะทาง16ก.ม.ใช้

เวลา2ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต 
เป็นเมืองที่มี ตั้งอยู่มากที่สุดในโลก ชม เกา้อีส้ามขา (The 
broken chair) ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 ตั้งอยู่ที่จัตุรัส Place 
des Nations ด้วย ตัวเก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้า
สำนักงานสหประชาชาติ สร้างขึ้นโดย Daniel Berset ซึ่ง 
Paul Vermeulenอดีตประธานสมาคม Handicap 
international ที่ให้สร้างขึ้นหลังจากการประชุมนานาชาติที่
เมือง Ottawa แคนาดา ความหมายของมันก็เพื่อเป็นการ
ต่อต้านสงครามและเก้าอี้สามขาก็เปรียบเสมือน ผู้เคราะห์ร้าย
จากสงครามนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเจนวีา 
(Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณ
โดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมที่
สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วย น้ำพจุรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มนี้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจาก
เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นท่ีเขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิหาร
เซนตป์ิแอร ์(St Peter's Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850  ปี นาฬกิาดอกไม้ จุดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของ
สวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น  ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Aubonne Outlet (ระยะทาง46ก.ม.ใช้เวลา40นาที) เอาท์เลตขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ มีสินค้า
แบรนด์เนมมากมายเช่นADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, PUMA, GUESS และ
สินค้าแบนด์ดังต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั นำท่านเดินทาง
สู่ เมอืงโลซาน (Lausanne) (ระยะทาง25ก.ม.ใช้เวลา30นาที)   

   ทีพ่กั: Moxy Lausanne City หรอืระดบัใกล้เคยีงกนั 
     (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 



วันที่ 4         เมืองโลซานน์-มหาวิหารแห่งโลซานน์-Place de la Palud-Escaliers du Marche-Three monkey 

monuments-Le Pavillon Thaïlandais-Château d'Ouchy และ Promenade-เมืองเวเว่ย์-ส้อมยักษ์ The Fork-

Chaplin Statue-Photography Museum-เมืองมองเทรอซ์                                             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                             

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  
เมอืงโลซานน ์(Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับ
ทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขา
โอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ใน
เมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับ
ชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็ม
ไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 
12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใต้
ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย จากนั้นนำท่านไปชม ให้
ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ ชม มหาวหิารแหง่โลซานน ์(Cathédrale de Lausanne) ตาม
ชื่อเดิมเป็นโบสถ์คาทอลิก เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกชม Place de la 
Palud ซึ่งคุณจะได้เห็นน้ำพุที่เก่าแก่ที่สุดของ Lausanne โดยมีผู้พิพากษาแสดงอยู่ที่เสาหลัก ในขั้นตอนรอบน้ำพุคุณ
มักจะพบคนนั่งขณะที่พวกเขากำลังรอคอยนาฬิกาข้างต้นซึ่งแสดงภาพเคลื่อนไหวจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุกๆ
ชั่วโมงตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 19:00 น. ชม Escaliers du Marche เชื่อมต่อกับตลาด Place de la Palud ไปด้านบน ข้าง
บันไดและขึ้นกับพวกเขาในช้ันของระเบียงเป็นแถวของอาคารที่เกิดขึ้นจากศตวรรษที่ 16 หากคุณกำลังปีนข้ึนไปคุณ
สามารถปีนได้โดยการหยุดที่Café le Barbare อันเก่าแก่บนลานระเบียงหนึ่งแห่งสำหรับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน ชม 
Château d'Ouchy และ Promenade เป็นย่านใกล้เคียงริมทะเลสาบของ Ouchy ซึ่งโรงแรม Belle Epoch หรหูรา
แห่งนี้เช่ือมต่อด้วยทางเดินเล่นไปด้วยดอกไม้ท่ามกลางท่าเรือ 

 นำท่านเดินทางสู่ เมอืงเวเวย่์ (Vevey) (ระยะทาง 6ก.ม.ใช้
เวลา10นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของ
สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเท
รอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss 
Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมื อง
นี้ยังยังเป็นที่ตั้                                                                                                                                                                                                               
งของ  สำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลก
อย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของ
เมือง รปูปั้น “ชาล ีแชปปลิน้” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและ
ท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป สอ้มยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้า
พิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ และ Photography Museum ที่ตั้งอยู่ใกลก้ับทะเลสาบเจนีวา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวของ
ช่างภาพและการถ่ายภาพตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพมากมาย สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ
หรือกล้องถ่ายภาพเป็นสถานที่อีกที่นึงที่ต้องมา  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางผ่าน เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใช้เวลา20นาที)  



เทีย่ง    รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  
      นำท่าน เข้าชมปราสาทซลิยอง (Chillon castle) *ราคานี้

รวมคา่เข้า* แห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซา
วอย อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี สไตล์โกธิกที่มองดูแล้ว
เหมือนอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตา
ปราสาทซิลยอง เนื่องด้วยเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของ
ชาวสวิส แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป 
แต่โบรชัวร์แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้ประจำ ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากกำแพง
สูงตระหง่านเข้าไปจะเป็นลานปราสาท ที่พัก และที่สำคัญเป็นคุกสำหรับขังนักโทษ *ปิดวันที่ 25 ธันวาคม และ 1 
มกราคม* นำท่านเดินทางสู่ เมอืงทาซ (Tasch)  (ระยะทาง139ก.ม.ใช้เวลา2ชม.) 

เย็น       รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  
    ทีพ่กั:  Hotel Elite หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
วันที่ 5             เมืองทาซ-หมู่บ้านเซอร์แมท-ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น-เมืองอินเทอร์ลาเคิน          อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                    

เชา้   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นเซอรแ์มท Zermatt ด้วย Shuttle 
Train *ราคานีร้วมคา่โดยสาร* มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชม
หมู่บ้านเซอร์แมทท่ีน่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขา
สูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะ
ในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่าน้ัน และยังมีฉาก
หลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ได้
ชื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่
มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ 
พนักงานโรงแรมและ  ร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มา
จากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศ
เอื้ออำนวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีและสดใด จะ
สามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น สูงเดน่เป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์  
เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามท่ีสุด
ในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิต
ภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์สซึ่งมีความงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซึ่ง
สะท้อนความงามบนยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอด ให้ท่านอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย 



เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่)   
บ่าย นำท่านนั่ง Shuttle Train ลงมาท่ีสถานีด้านล่างแล้วนำท่าน

เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ (Interlaken) 
(ระยะทาง111ก.ม.ใช้เวลา2ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวย
เหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ล้อมรอบ
ด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก ให้ท่านเดินเล่นชม
เมืองตามอัธยาศัย หรือ่ายรูปสวยๆริมทะเลสาบ Thun ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด ตามอัธยาศัย  

เย็น       รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  
   ทีพ่กั:  Hotel Central Continental หรอืระดบัใกล้เคยีง 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 6             เมืองอินเทอร์ลาเคิน-เมืองแองเกิลเบิร์ก-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส-ถ้ำน้ำแข็ง-สะพานแขวน TITLIS CLIFF 

WALK-เมืองลูเซิรน์-ชมสิงโตหินแกะสลัก-ชมสะพานไม้ชาเปล-ทดสอบ PCR TEST                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                              

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที1่0)     

   หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง85ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่
ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่ง
ยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อ
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่
ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ข้ึนไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชม
ถำ้แขง็ทีส่วยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้น
ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้าม
หน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง พเิศษ !! ภตัตาคารบนยอดเขาทติลสิ (มือ้ที่11)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บ่าย นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาท่ีสถานีด้านล่างและเดินทางสู่ เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่
ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกห้อมลอ้มไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  จากนั้น นำท่าน ชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพ
อย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) 
ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่นำ้รอยส ์(Reuss  River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิตตลอดทาง 

 
 
 
 
 
 
 
เย็น       รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่2)  

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตัว ตามคลนิกิที่บรษิทัทวัรจ์ดัหาไว้ให ้ สามารถใชผ้ลตรวจ RT-PCR นี ้
เดนิทางกลบัเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง (คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทัวร์) 

   ทีพ่กั:  Hotel Inn Express Luzern - Neuenkirch หรอืระดับใกลเ้คยีง 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ 7             เมืองลูเซิร์น-เมืองซุค-เมืองซูริค-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ท่าอากาศยานซูริค-          

ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง                                                                              อาหาร เช้า 

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที1่3)     

นำท่านสู่ เมืองซคุ (Zug) (ระยะทาง 31 ก.ม.ใช้เวลา30นาที) ได้อิสระเลือกซื้อสินค้า เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด
พับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น   
นำท่านเดินทางสู่ เมอืงซรูคิ (Zurich) นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มี
ชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง และอิสระ
ให้ท่านเดินเล่น ย่านเมือง เก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึงอาคาร
ต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว 
หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) ถนนการคา้เก่าแก่ที่รุ่งเรืองมา
ตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหรา
ที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย 



โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้า
ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานซรูคิ เมอืงซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.40 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบนิที ่QR096 
23.20 น.            เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที ่8       ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ 

02.20 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เทีย่วบินที ่QR836 
13.10 น.     เดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 

** ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลกำหนด แบบ “Test & Go” 
ยงัคงตอ้งทำการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 24/02/2565 

 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( Update 24 กุมภาพันธ์ 2565 ) 
► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  
ผู้ทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งมผีล Test Covid 
1. ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม 
2. เด็กอายุต่ำกว่า16ปี 
3. ผู้ที่รักษาหายจากโควิดแล้ว  
4. บุคคลที่ป่วยและไม่สามารถเทสโควิดได้ 

ต้องแสดง Covid Certificate เพื่อเข้าสวิสเซอร์แลนด์ 
ผู้เดนิทางทีจ่ำเปน็ตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR 72 ชัว่โมง หรอื Antigen Rapid Test (ART) 24 ชัว่โมง กอ่นเครือ่งออกนำมาใช้
ในการเชค็อนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ท์เตอรส์ายการบนิ  
1. ผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส  
2. ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน  
 
 
 
 
 



► เอกสารทีต่อ้งทำการเตรยีมกอ่นเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม หรือ Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข   
3. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คืน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และรถรับสง่จากสนามบิน-โรงแรม 
 
► ผู้เดนิทางเข้าประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแล้ว  
ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์รับรอง มี ดังนี้  
Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 
Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 
AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 
Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 
Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) 
Sinovac (CoronaVac) 
 
►ผู้ทีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนิดทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถ้วนหาก: 
วคัซีนทีใ่ช้ไดร้บัการอนมุตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยุโรป (EMA)  
หรอือยูใ่นรายการใช้ในกรณฉีกุเฉนิของ WHO  
- วัคซีน SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 
- CoronaVac (ซิโนวัค) 
- โคแวกซิน® 
 
► ผู้ทีไ่ดร้บัวคัซนียงัไมค่รบตามเกณฑห์รอืไดร้บัวคัซนีทีไ่มไ่ดร้บัการรบัรองจาก EMA ตอ้งเข้ารบัวคัซนีชนิด mRNA เพิม่เติมเพือ่ให้
ครบตามเกณฑ ์โดยการฉดีวคัซนีเพิม่เตมิจะเป็นไปตามรปูแบบดงันี้ 



 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สำหรบัคนไทย ผูเ้ดินทางตอ้งขอ Thailand Pass  
ชั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ขั้นตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 
4. ประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 20,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 

ขั้นตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวรวมถึงแบบฟอร์ม Immigrationและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1 
3. รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน 
4. เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code” สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 

ขั้นตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง 
ขั้นตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดิน
ทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินท่ีท่านมาถึง 

2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกำหนด แบบ “Test & Go” ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน เพื่อรอผลการ

ตรวจหาเช้ือโควิด-19 RT-PCR 1 ครั้ง (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ) 



ขั้นตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควิด-19  
เข้ารับการตรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้โดยไม่ต้องกักตัว  
 
เงือ่นไขการให้บรกิาร 
► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจีำนวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษิทัจะทำการแจง้ใหท้า่น
ทราบลว่งหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิัทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบริษทัจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆ ทัง้สิน้  
► การจองทัวรแ์ละชำระคา่บรกิาร  
- กรณุาชำระคา่มดัจำ ท่านละ 30,000 บาท  
 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์
ส่วนท่ีเหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคญั**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษิัท ดำเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้  

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) 

กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืขึ้นเครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. คา่บรกิารและคา่ทำวซี่า VISA 5,000 บาท 
8. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 6 ของการเดินทาง เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย  
9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณลีกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่
เกิดขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลมุการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาใน
รปูแบบอื่นๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ม
วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับ
ให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัท
ฯ 

10. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
11. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. คา่ทิปไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 50 EURO  หรอื 1,900 บาท/ทา่น สำหรบัหัวหนา้ทัวรแ์ล้วแตค่วามประทับใจและนำ้ใจจากทา่น 
8. แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวที่โรงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควิด-19 RT-PCR 1 ครัง้ พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ 

เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ) 
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่า
วีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน 
 
 
 
 
 



หมายเหต ุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทำการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิัท ฯ 
และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษิัทฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัท
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12 .การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทำแผนประกนัภยัการเดินทางสำหรบัผูเ้ดินทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน
ประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณลีกูคา้ตดิเชือ้โควิด-19 หรอือบุตัเิหตตุ่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนั
เดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทำการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรกัษาเทา่นั้น (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่
ครอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เติมจากเจ้าหนา้ทีได ้ กรณลีกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง 
สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเว้น เปน็ไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารทำ
ประกนันีจ้ากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินำเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิัทนำเทีย่ว ทำประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ 
แตท่ัง้นี ้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเวบ็ไซด ์ Allianz ไดก้รณทีา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง
เพิม่เติมสามารถแจง้ความประสงคม์าที่บรษิทัฯ13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้
จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 



เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทำการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 
เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข 
รวมถึงเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจำ 
1. พาสปอรต์ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่าง

น้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้า
หน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต 
 

2. รปูถ่าย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรอื 4.5x3.5cm  จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้าม
สวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 
** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
3. เอกสารสว่นตัว 

 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 
หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 



โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็ก
ไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนา
พาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร 
และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าท่ีที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย
ใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลกัฐานการงาน /หนงัสอืรบัรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า) 
 
4.1 กรณเีปน็พนักงานทั่วไป ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, 
เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เริ่มทำงาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเท่ียวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และ
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน (เอกสารออกจาก
หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.2 กรณทีีเ่ปน็เจา้ของกจิการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 
90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
4.3 กรณทีีเ่ปน็นกัเรยีน/นกัศกึษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบ
ประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณทีีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
 
4.5 กรณเีปน็แมบ่า้น ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่ไม่ได้
เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามี
และบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
4.6 กรณกีจิการที่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียน
จดหมายแนะนำตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, 
สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
 
 
 
 



5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1 กรณอีอกคา่ใชจ้่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มี
ยอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ 
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจาก
ธนาคารเท่านั้น หากผู้ยื่นคำร้องวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจำเป็นต้องนำเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีก
ครั้ง 
 
5.2 ผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) 
และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ดำเนินการตามเอกสาร
ข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทาง
ธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนท่ีเป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็น
ฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้
เวลาดำเนินการนานถึง 3 วัน) 

 
หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 
 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูสำหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 
 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ 
ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทน
ผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผลให้
ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ่งขึ้น 
 
 เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
 



 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีเพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับ
ทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้กับทางบริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
เอกสารทกุฉบับทีใ่ช้ประกอบการยืน่คำรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษเทา่นั้น !! 
พรอ้มแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งเซ็นรบัรองสำเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยื่นวซี่า กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 
5. ที่อยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 
6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 
7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 
    ตำแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 
8. ชื่อสถานที่ทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ทำงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ท่ีทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด    ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า               ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกันอยู่ 
11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 



13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 
เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 
                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 
17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 
     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 
   เงินสด 
 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูตกรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับ
การอนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 
 เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่ง

ให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต เนื่องจาก

ข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เริ่มงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวัน

นัดหมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอย
ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

