
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: SWQR03 MONO SWISS 7D 4N BY QR 

SWQR03 MONO SWISS 7 วนั 4 คนื 
Schaffhausen – Lucerne - Interlaken - Montreux - Vevey – Lausanne – Geneva - Bern 

เมอืงแหง่ขนุเขาและทะเลสาบทีส่วยงดงามชวนหลงใหล 
เดนิทางโดยสายการบนิ QATAR น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กก. 

ราคารวมวซีา่และตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ทีส่วติเซอรแ์ลนด ์
 

 เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ สมัผสัความงามของน า้ตกไรน ์

 พชิติยอดเขายงุเฟรา ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุของทวปียโุรป  

 เมอืงเจนวีา ชมทะเลสาบเจนวีา และ น า้พจุรวดเจ็ทโด 

 เมอืงโลซานน ์ชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม 

 เมอืงเวเวย่ ์เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นเมอืงไขม่กุแหง่รเิวยีรา่ 

 เมอืงเบริน์ ชมหอนาฬกิาดาราศาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละสวยงาม 

 เมอืงซุก เทีย่วและชอปป้ิงทีเ่มอืงทีร่ า่รวยทีส่ดุในประเทศ 

 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

 
23-29 ม.ีค. 65 
 

 
69,500 

 

 

เด็ก 2-11 ปี 
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64,500  
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ราคารวมวซีา่และตรวจ RT-
PCR 1 คร ัง้ทีส่วติเซอรแ์ลนด ์

 
FLIGHT QR837 BKK-DOH  02:10-05:35 
  QR095 DOH-ZRH 08:05-12:40 
  QR096 ZRH-DOH 16:40-23:30 
  QR836 DOH-BKK 02:20-13:10 

23:00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก เคานเ์ตอร ์Q 
ประต ู8 สายการบนิ QATAR AIRWAYS  โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

วนัท1ี            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  



ดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋าก่อนขึน้เครือ่ง (ลูกคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ช ัว่โมง หรอื 
Antigen Rapid Test (ART) 24 ช ัว่โมง กอ่นเครือ่งออก)  

1. เอกสารทีไ่ดรั้บการอนุมตัเิดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผา่นเว็บไซต ์Entry Form เพือ่รบั QR CODE 
2. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม .กอ่นการเดนิทาง  หรอื การทดสอบ

แบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24ชัว่โมง (ภาษาองักาษ ทัง้หมด  )ลอกคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง  
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกนัโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี
พาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผอท้ีอ่ยอต่า่งจังหวดัสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวัด ลอกคา้
จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 
 

02:10 น. น าทา่นเดนิทางสอ ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR897 

05:35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์แวะพักเปลีย่นเครือ่งโดย สายการบนิ QATAR  

                      AIRWAYS 

08:05 น. น าทา่นเดนิทางสอ ่ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบนิที ่QR095 

12:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทางศุลกากร น าท่านเดนิทางไปสอ่ เมอืงสอ ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) (ระยะทาง50
ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.( เมอืงที่ตัง้อยอ่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ ซึง่ตัง้อยอใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนีทัง้ 3 
ทศิทางโดยมแีมน่ า้ไรน ์(Rhein) ไหลผ่านเมอืง ให ้
ท่านชมความงามของน ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่
ที่สุดของทวีปยุโรป ตั ้งอยอ่บนแม่น ้ าไรน์บริเวณ
พรมแดนระหวา่งรัฐชาฟเฮาเซนิกบัรัฐซอรคิ น ้าตกแหง่นี้
มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสอง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่
สามารถวา่ยขึน้น ้าตกแหง่นีไ้ด ้มเีพยีงปลาไหลเท่านัน้
ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการไตข่ึน้น ้าตก น ้าตกแหง่นีถ้อื
ก าเนดิขึน้ในยคุน ้าแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 
17,000 ปีที่แลว้ ใหท้่านอสิระถ่ายภาพเก็บความ
ประทับใจกบัความสวยงามของน ้าตกไรน ์ 

11:00  จากนัน้น าท่านเดนิทางสอ่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne)  
)ระยะทาง11ก.ม.ใชเ้วลา15นาที(  ในเมอืงลอเซริ์น
ส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวรณ
ทะเลสาบ เริม่จากสญัลักษณ์ของเมอืงคอื สะพานไม้
ซาเปล (Chapel bridge)  สะพานไมอ้ายุเกอืบ 
700 ปีนี้เป็นสะพานมหีลังคาคลุมทีท่อดขา้มแม่น ้า
รอยส์จากสถานีรถไฟไปสอ่ฝ่ังเมืองเก่า มีจุดเด่นคือ
ภาพเขยีนบนคานไม ้ใตห้ลังคาตลอดความยาวของ
สะพานมหีลังคาคลมุทีท่อดขา้มแมน่ ้ารอยสจ์ากสถานี
รถไฟไปสอ่ฝ่ังเมืองเก่า  อนุสาวรยีส์งิโตหนิ (The 
Lion Monument) ทีแ่กะสลักอยอบ่นหนา้ผา บรเิวณ
หัวของสิงโตจะมีโล่ซ ึง่มีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวติเซอรแ์ลนดอ์ยอโ่ดยสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ความกลา้หาญ ซือ่สัตยแ์ละจงรักภักดขีองทหารสวติฯ ที่
เสยีชวีติไปในการตอ่สอป้้องกนัพระราชวัง ระหวา่งการปฏวิัตใิหญข่องฝร่ังเศส    

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสอท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel Grand Europe 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  
 
 
 

วนัที2่             ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานโดฮา – ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ - แมน่ า้ไรน ์

- เมอืงลเูซริน์ - สะพานไมช้าเปล - อนสุาวรยีส์งิโตหนิ                                                                              อาหาร เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดนิทางไปสอส่ถานรีถไฟทีใ่หม ่ 
กรนิเดลิวาลด ์(Grindelwald Terminal) )ระยะทาง86ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.(  
พาทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส (Eiger Express gondola) ไปยงั สถานไีอเกอรเ์กลต
เชอร ์(Eiger gletcher station) ซึง่เป็นจุดเชือ่มต่อกับรถไฟยงุเฟราทีจ่ะน าผอโ้ดยสารสอ ่ยอดเขายุงเฟ
รา จดุทีส่องทีส่ดุของยโุรป บนเทอืกเขาแอลป์ ในประเทศสวติเซอรแ์ลนดน่ั์นเอง ลอ้มรอบดว้ยภอเขาไอเกอร ์
เมนิช ์และยงุเฟรา นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็นบรเิวณแรกในเทอืกเขาแอลป์ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
อกีดว้ย  รวมคา่บรกิาร ตั๋วกระเชา้ลอยฟ้า รถไฟ 

เทีย่ง    พเิศษ บรกิารอาหารกลางวนับนยงุฟราวใหท้า่นไดเ้ต็มอิม่กบับรรยากาศของทวิทศันส์ดุอลงัการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสอ ่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ(Interlaken) )ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา30นาท(ี เมอืงตาก

อากาศเล็กๆที ่สวยเหมอืนในฝันตัง้อยอร่ะหวา่งทะเลสาบทอน Thun และทะเลสาบเบยีนซ ์Bienz ลอ้มรอบดว้ย
ภอเขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก ใหท้า่นชมความสวยงามและเก็บภาพประทับใจ  

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
                      หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสอท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hey Hotel Interlaken 4*  

หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสอ ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) โดยรถบสั )ระยะทาง147ก.ม.ใชเ้วลา2ชัว่โมง(   

วนัที3่            สถานกีรนิเดลิวาลด ์– ยอดเขายงุเฟรา - เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

วนัที4่           เมอืงมองเทรอซ ์– Dent de Jaman -โรเชอรเ์ดอนาเย ่ -  Montreux casino -   Queen studio - 

อนสุาวรยี ์Freddie Mercury -Chaplin Statue  -   สอ้มยกัษ ์The Fork -    Photography Museum       อาหาร เชา้

,เทีย่ง,เย็น 



 แวะถา่ยภาพกบัววิสวยๆของภอเขาทีโ่ดง่ดังของเมอืงมองเทรอซ ์Dent de Jaman ทีม่ดีอกไมป่้าทีส่วยงาม
แปลกตาอยอ่มากมาย เสน้ทางมาภอเขาลอกนี้นี้ใชส้ าหรับการเดนิป่า วิง่ และท่องเที่ยวธรรมชาตเิป็นหลัก 
จากนัน้ไปกันต่อที ่Rochers de Naye โรเชอรเ์ดอนาเย ่สอง 2,042 เมตร )6,699 ฟตุ( อยอใ่นเทอืกเขา 
Swiss Alps สามารถมองเห็นววิทะเลสาป Geneva ที ่Montreux ไดอ้กีดว้ย จากนัน้พาท่านไปชมดา้นนอก
ของ Montreux casino คาสโินทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงและยังเป็นคาสโินทีถ่อกกฎหมายอกีดว้ย  ไปต่อกันที ่
Q
u
e
e
n
 
s
t
u
d
i
o experience พพิธิภณัฑข์นาดยอ่มของวง QUEEN ประวัตขิองวง ตน้ฉบบัเนือ้เพลง เครือ่งมอืและอปุกรณ์
บางสว่น และเครือ่งแต่งกายบนเวท ีจากนัน้แวะถ่ายภาพกับ อนุสาวรยี ์Freddie Mercury สรา้งเพือ่เป็น
เกยีรตแิก ่FREDDIE MERCURY นักรอ้งวง Queen ตัง้ตระหงา่นหันหนา้เขา้หาทะเลสาบเลมันดว้ยก าปั้นทีช่อ
ข ึน้ไปในอากาศอยา่งภาคภอมใิจ อกีมอืหนึง่ของเขาถอืขาตัง้ไมโครโฟนอันเป็นสัญลักษณ์ของเขา เป็นสว่น
หนึ่งของความทรงจ าที่มีชีวติของเมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และผอม้าเยี่ยมยังน าดอกไม ้
มากมายนับไมถ่ว้น ซึง่มกัเป็นสเีหลอืงตามสโีปรดของเฟรดด ีบทกว ีภาพวาด ภาพถา่ย และวัตถมุากมายวาง
อยอท่ีเ่ชงิรอปปัน้และมกัน ามาวางไวเ้พือ่ร าลกึถงึ น าท่านเดนิทางสอ ่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) (ระยะทาง6ก.ม.ใช ้
เวลา10นาท(ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยอใ่นรัฐโวของสวติเซอรแ์ลนด์ นักท่องเทีย่วต่างก็ขนานนามเว
เว่ยใ์หเ้ป็นไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิ Pearls of the Swiss Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทุกาดอกาล 
และเม ืองนีย้งัยงัเป็นทีต่ัง้ของ  ส านักงานใหญข่องบรษัิทใหญด่า้นอาหารของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestleดว้ย 
แวะถ่ายรอปกับจุดไฮไลทข์องเมอืง รูปปั้น “ชาล ีแชปปลิน้” (Chaplin Statue) ชาวอังกาษทีม่ผีลงาน
สรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและท่านเลอืกเวเว่ยเ์ป็นสถานที่พักกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 
ถา่ยรอป สอ้มยกัษ ์The Fork ทีอ่ยอก่ลางทะเลสาบหนา้พพิธิภณัฑเ์นสทเ์ล่ และ Photography Museum 
ทีต่ัง้อยอใ่กลก้ับทะเลสาบเจนีวา เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ล่าเรือ่งราวของชา่งภาพและการถ่ายภาพตัง้แต่ตน้จนถงึ
ปัจจบุนั รวมถงึอปุกรณ์ถา่ยภาพมากมาย ส าหรับใครทีช่ ืน่ชอบการถา่ยภาพหรอืกลอ้งถา่ยภาพเป็นสถานทีอ่กี
ทีน่งึทีต่อ้งมา จากนัน้น าท่านเดนิทางสอ ่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ัง้อยอต่ดิกับทะเลสาบ
เจนวีาทางดา้นเหนอื มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีอเขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ่ ผอค้นสว่นใหญ่ใน
เมอืงจะพอดภาษาฝร่ังเศส เพราะอยอใ่กลก้บัชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรอืนเต็มไปดว้ยตกึและอาคาร
รอปทรงคลาสสกิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
 ใหท้า่นชมบรรยากาศของเมอืงยา่นเมอืงเกา่สมัยโบราณ 

ชม มหาวหิารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de 
Lausanne) ตามชือ่เดมิเป็นโบสถค์าทอลกิ เป็นอาคาร
แบบโกธคิสวยตดิอันดับยโุรปและถ่ายรอปหนา้พพิธิภัณฑ์
โอลมิปิกชม Place de la Palud ซึง่คณุจะไดเ้ห็นน ้าพุ
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ Lausanne โดยมผีอพ้พิากษาแสดงอยอ่
ทีเ่สาหลัก ในขัน้ตอนรอบน ้าพุคุณมักจะพบคนน่ังขณะที่
พ ว ก เ ขา ก า ลั ง ร อคอยนาฬิก า ข ้า ง ต ้นซึ่ง แสด ง
ภาพเคลื่อนไหวจากประวัตศิาสตร์ทอ้งถิน่ทุกๆชั่วโมง
ตัง้แต ่9:00 น. ถงึ 19:00 น. ชม Escaliers du Marche เชือ่มตอ่กบัตลาด Place de la Palud ไปดา้นบน 
ขา้งบนัไดและขึน้กบัพวกเขาในชัน้ของระเบยีงเป็นแถวของอาคารทีเ่กดิขึน้จากศตวรรษที ่16 หากคุณก าลัง
ปีนขึน้ไปคุณสามารถปีนไดโ้ดยการหยดุที่Café le Barbare อันเกา่แกบ่นลานระเบยีงหนึง่แห่งส าหรับกาแฟ
หรอืช็อกโกแลตรอ้น ชม Château d'Ouchy และ Promenade เป็นยา่นใกลเ้คยีงรมิทะเลสาบของ 
Ouchy ซึง่โรงแรม Belle Epoch หรอหราแหง่นีเ้ชือ่มตอ่ดว้ยทางเดนิเลน่ไปดว้ยดอกไมท้า่มกลางทา่เรอื 



บา่ย น าท่านเดนิทางสอ่ เมอืงเจนวีา่ (Geneva) )ระยะทาง64
ก.ม.ใชเ้วลา1ชม.(  เมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นศอนย์กลางทาง
การเงนิ การทอต เป็นเมอืงทีม่ ีตัง้อยอม่ากทีส่ดุในโลก จากนัน้
น าท่านชม ทะเลสาบเจนวีา (Geneva Lake) เป็นจุด
ทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืง บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไป
ดว้ยสวนสาธารณะและ  สวนหยอ่มทีส่วยงาม ดงึดอดสายตา
ดว้ย น า้พุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ทีม่นี ้าพุพุ่งสองถงึ 
400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปดว้ยพื้นที่สี

เขยีวแลว้ ยงัมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวาม
น่าสนใจทางประวัตศิาสตร์ รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร ์
(St.Peter's Cathedral) ซึง่มอีายมุากกว่า 850  ปี ชม 
Place du Bourg-de-Four เป็นจัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในเจนวีาและเป็นสถานทีค่วรไปเยีย่มเยอืน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางเขา้ตรวจ RT-PCR 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Hotel Novotel Geneva Centre 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง(  
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสอ ่กรงุเบริน์ (Bern) (ระยะทาง 169ก.ม.ใชเ้วลาเดนิทาง2.30 ชม.( เมอืงหลวงของ
ประเทศตัง้อยอใ่จกลางประเทศสวติเซอรแ์ลนดส์วสิเซอรแ์ลนด ์มแีมน่ ้าอาเร ่)Aare) ลอ้มรอบตัวเมอืง เสมอืน
เป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น มยีา่นเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบอตคิเต็มไปดว้ยอาคาร
เกา่อาย ุ200-300 ปี ชม Zentrum Paul Klee เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่งีานศลิปะมากมายของศลิปินระดับโลก
อย่าง Paul Klee สมควรตอ้งย ่าเทา้มาใหถ้งึ ตัง้อยอใ่นเขตชานเมอืงทางทศิตะวันออกของกรุงเบริน์  ตัว
อาคารไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอติาลีชือ่ดัง Renzo Piano ชม Federal Palace of 
Switzerland หรอื The Parliament Building ซึง่ก็คอื
ตกึรัฐสภาของประเทศสวติเซอรแ์ลนด หอนาฬกิาดารา
ศาสตร ์(Zytglogge) จุดประสงคเ์พือ่เป็นประตอเมอืง
และไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิในปี ค.ศ. 1530 ใหม้คีวาม
สวยงามมากยิง่ขึน้ ไฮไลทท์ีต่อ้งรอชมทกุ ๆ 5 นาท ีกอ่น
จะครบรอบชั่ ว โมงจะมีตุ๊ กกาออกมาเตน้ ระบ า ให ้
นักท่องเทีย่วไดห้ยดุมองหยดุชมกันอกีดว้ย มอีาคารทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุในเบริน์ Berner Minster ยงัเป็นทีร่อจ้ักกนั
ในนามของมหาวหิารเบริน์และวหิารเซนตว์นิเซนต์ มหา
วหิารเป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์
ตัง้แต่ปลายยุคกลางและมบีทบาทส าคัญในการพัฒนา
สถาปัตยกรรมของเมอืง Church of the Holy Ghost โบสถศ์ักดิส์ทิธิท์ีต่ัง้อยอท่างฝ่ังตะวันตกเป็นโบสถ์
นกิายคาลวนินสิตท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสวสิและยงัเป็นโบสถโ์ปรเตสแตนตท์ีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์
ครสิตจักรสไตลบ์าโรกตอนปลายเพดานสขีาวบรสิทุธิผ์นังการตกแตง่ทีนุ่่มนวลและรายละเอยีดอืน่ ๆ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG) )ระยะทาง35ก.ม.ใช ้
เวลา30นาท(ี  เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยที่สุดในประเทศ และซกุเป็น
เมอืงที่ตดิอันดับหนึ่งในสบิของโลกเมอืงที่สะอาดที่สุด เป็น
เมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลางจะ
หลงรักเมอืงนี ้ส ิง่ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจคอืรอส้กึไดถ้งึอากาศ
ที่สดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืงนี้ตัง้อยอ่บนทะเลสาบ 

วนัที5่            กรุงเบริน์ -  Zentrum Paul Klee - Federal Palace – หอนาฬกิาดาราศาสตร ์-  Berner Minster -  

Church of the Holy Ghost - เมอืงซุก - เมอืงซูรคิ                                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,

เย็น 

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตวั ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห ้เลอืก

ตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย (คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 



อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken  

บา่ย เดนิทางสอ ่เมอืงซูรคิ (Zurich) )ระยะทาง35ก.ม.ใชเ้วลา30นาท(ี  
เย็น                 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสอท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel A-JA Zurich 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง( 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
11.00 น. น าทา่นเดนิทางสอท่า่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง12กม. ใชเ้วลา30นาท)ี   

เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลับประเทศไทย  ใชต้อนเชค็อนิสายการบนิ 
1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass ( บรษัิททัวรท์ าให ้) 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ทีบ่รษัิททัวรพ์าไปตรวจในวันที ่ 4 รวมอยอใ่นคา่ทัวร ์ เมือ่

เดนิทางถงึสวติเซอรแ์ลนดต์ามเงือ่นไขการเดนิทางในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเดนิทางเขา้ไทย(  
13:00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานซอรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางกลับสอป่ระเทศไทย   

16.45 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR096 
23:30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

02:20 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR836 
13:10 น.        เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 
** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนดยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 7 วนั  

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 อพัเดตวนัที ่21 ธ.ค 2564 ** 
 
หมายเหต ุ: เง ือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตั ิ

ตา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จากหนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย

ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ไม่

นอ้ยกวา่ 72 ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24ช ัว่โมง (ภาษาองักฤษ

ท ัง้หมด) น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate / International Vaccine Passport ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24

ชัว่โมง )ภาษาองักาษทัง้หมด( 

5. ขอ้มอลสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ส านกังานสาธารณสขุสหพนัธส์วติเซอรแ์ลนดก์ าหนดใหช้าวสวติเซอรแ์ลนดแ์ละชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาใน

สวติเซอรแ์ลนดจ์ะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 48 ชัว่โมงกอ่นจะเดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่ว็บไซต ์Entry Form เพือ่

รบั QR CODE https://swissplf.admin.ch/formular (มเิชน่น ัน้จะโดดปรบั 100 CHF หรอื 3,500 บาท) 

► เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม. กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ 

Antigen Rapid Test (ART) ไมเ่กนิ24ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมด) ลูกคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนดร์บัรอง ม ีดงันี ้ 
Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

วนัที6่               ทา่อากาศยานซูรคิ   - ทา่อากาศยานโดฮา                                                                 อาหาร เชา้ 

วนัที7่              ทา่อากาศยานโดฮา - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

https://swissplf.admin.ch/formular


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: 
วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนุมตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยโุรป (EMA)  

หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  
- วคัซนี SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 

- CoronaVac (ซโินวคั) 
- โคแวกซนิ® 

 

► เมือ่เดนิทางถงึประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
► ตอ้งท าการตรวจซ า้ภายใน 4-7 วนัหลงัจากทีเ่ขา้ถงึสวติเซอรแ์ลนด ์ผลตรวจอาจออกภายใน 24-48 ช ัว่โมงผา่น

แอปพลเิคช ัน่ และรายงานผลทางออนไลนไ์ด ้ผา่นลงิก ์ (บรษิทัจองใหท้า่น) 
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  
ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง )Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

3. เอกสารรับรองการฉดีวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 
4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 
1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มอลสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉดีวัคซนี 
4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

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

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิ
ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 
3. ผอเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 7 วัน เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

(ไมร่วมอยอใ่นคา่ทวัร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) อพัเดตวนัที ่21 ธ.ค 2564 
ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ )ในกรณีทีผ่อเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ( โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มอลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

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


**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผอเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้( **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ 

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลบัพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได ้)  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทา่น( อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่( 

กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้) Switzerland( 

5. คา่บรกิารตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ทีส่วสิเซอรแ์ลนด ์ตามเงือ่นไขการเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย 

6. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 25 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ  

9. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ประกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว ที่

บงัคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

10. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

11. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ )กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั( 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 CHF หรอื 2,200 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจจากทา่น 
8. แพคเกจ กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 7 วนั พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ และ คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-

19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 16, 900 บาทตอ่คนตอ่หอ้ง ) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ เช่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีอร้่วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยอน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสอญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผอส้อบบหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผอท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยอก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผอเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผอจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผอจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผอม้อี านาจ

ของผอจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผอจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผ่อเ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่อกตอ้ง หรอื การถอกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผอเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 

Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ 

แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผอจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผอจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผอม้อี านาจ

ของผอจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผอจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผ่อเ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่อกตอ้ง หรอื การถอกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทอตตดิหนา้วซีา่ )หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่

ใหม่ ก่อนจัดสง่ใหก้ับเจา้หนา้ท(ี หากผอส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่

น าไปแสดงตอ่สถานทอต 
 

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

หา้มตกแตง่รอป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรอปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรอปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้อปถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 )ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ( 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั 



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

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ )ถา้ม(ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทอตตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักาษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร )กรณีคอส่มรสเสยีชวีติ( 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ )ถา้เคยมกีารเปลีย่น( 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี )บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักาษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสอตบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี )บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง( จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักาษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสอตบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผอป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผอเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาเพยีงผอเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม
กบัยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยอต่าม
ทะเบยีนบา้นของทา่น )พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา-มารดา( โดยมนีายอ าเภอหรอืผออ้ านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถอกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผอม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผอเ้ดยีว 

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

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   
โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป )โดยไมต่อ้ง
ระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 
และลงนามผอม้อี านาจอยา่งชดัเจน )เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักาษเทา่นัน้( 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ )พค.0403(, หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ )DBD(, 
)คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักาษ( 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบบัจรงิจากสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ สถานทอตไมรั่บพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน )เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่( 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ)กรณีคอ่สมรสเสยีชวีติ(, หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี)Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกุล    
วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักาษเทา่นัน้( 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ )Freelance(, ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาท ิรอปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ )จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักาษเทา่นัน้( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง 6 เดอืน )กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชี

ทีส่มบอรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม า่เสมอ( และมยีอดเงนิคงเหลอือยอใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสอภ่อมลิ าเนา โดย Statement 
ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกาษ และออกจากธนาคารเท่านัน้ หากผอย้ืน่ค ารอ้งวซีา่ ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application 
ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผอเ้ดนิทาง 
)Sponsor Letter( และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลทีเ่ป็นผอส้นับสนุน 
)Sponsor( ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกบัขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผอส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี)Sponsor( 
และระบชุือ่ผอเ้ดนิทาง/ผอท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาองักาษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกบัพาสปอรต์
ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   )กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน( 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ )Bank Statement( 
 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 



 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มอลความเป็นจรงิ 
เนื่องจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มอลใหก้ับทางสถานทอตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มอลสว่นตัวแทนผอส้มคัรได ้หากสถานทอตตรวจพบวา่ขอ้มอลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มอลไมถ่อกตอ้งกบัความเป็นจรงิ ท่าน
อาจถอกปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มอลในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! 
หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถอกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถอกปฏเิสธวซีา่ สถานทอตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถอกปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผอส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทอตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผอส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์
ตามทีส่ถานทอตนัดหมาย )โปรดแต่งกายสภุาพ( ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน ตลอดทัง้
ชว่ยประสานงานกบัทางการสถานทอต และหากสถานทอตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อความรว่มมอื
ใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทอตเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทอตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ
ทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถอกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มอลยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มอลใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น )กรอกขอ้มอลเป็นภาษาองักาษ( 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักาษ(   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยอต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักาษ( 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยอพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น )ภาษาองักาษ( 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื )โปรดระบ(ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น )ถา้ม(ี .......................................... 

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

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

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

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

ทีอ่ยอท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

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

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

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน)ไมจ่ดทะเบยีน( 



  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยอก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยอ ่

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

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

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่)ถา้ม(ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่)โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ............................( 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถอกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

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

17.  ทา่นเคยถอกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยอข่องผอร้อ้งขอ 

            ตวัผอข้อวซีา่เอง    มผีออ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้)บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทอต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มอลส าหรับยืน่วซีา่ )เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร(์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้บับรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถอกตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มอลทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทอต 
เนื่องจากขอ้มอลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทอตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มอลที่ไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มอลการท างานของท่านใหช้ดัเจน 
)ระบเุป็นภาษาองักาษ( ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง )Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สัปดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทอตดอประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทอต บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผ่อเ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 


