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 This is Switzerland and James Bond 007  
สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื     
โดยสายการบนิกาตาร ์(QR)         

 

                          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
   

 หลงเสนห่จ์ติรกรรมฝาผนงัเมอืงสไตน ์แอมไรน ์(Stein Am Rhein) ทีง่ดงาม 

 ชมหอสมดุโบราณ(Abbey Library)อลงัการและเกา่แกท่ีสุ่ดในโลกทีเ่ซนทก์ลัเลน (St. Gallen) 

 แวะประทบัตราหนงัสอืเดนิทาง ทีเ่มอืงวาดซุ (Vaduz) ประเทศลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein) 

 เยอืนเมอืงรพัเพอรส์วลิ - โจนา (Rapperswil-Jona) เมอืงแหง่กหุลาบ (Town of roses) 

 ขึน้กระเชา้ ชมความงามของยอดเขาชลิธอรน์ (Schilthorn) หรอื เขา James Bond 007  

 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 53,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่ 1-7 เม.ย. 62 53,900.- 

วนัที ่ 8-14 ,11-17 เม.ย. 62 61,900.- 

วนัที ่ 2-8,13-19 ,21-27พ.ค. ,28 พ.ค.-3 ม.ิย. 62 53,900.- 

  

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. 
โดฮา – ซรูคิ – น ้าตกไรน์ –  ชาฟฟ์เฮาเซนิ –  

สไตน์ แอมไรน์ – เซนทก์ัลเลน - หอสมดุโบราณ 
✈ O O RADISSON BLU 

3. เซนทก์ัลเลน – วาดซุ - รัพเพอรส์วลิ  โจนา - ลเูซริน์  O O X IBIS STYLE   

4. ลเูซริน์ – ยอดเขาชลิธอรน์ - อนิเทอรล์าเกน - กรงุเบริน์ O O O HOLIDAY INN 

5. 
กรงุเบริน์ – มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง – เวเวย่ ์–  

เมอืงโลซานน ์
O O O NOVOTEL 

6. โลซานน์ - ศาลาไทย – เจนีวา – สนามบนิ O ✈ ✈  

7. โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ   

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิกาตาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

21.05 น. ออกเดนิทางสูโ่ดฮา โดยสายการบนิกาตาร ์เทีย่วบนิที ่QR 839 

วนัที ่2: โดฮา – ซูรคิ – น า้ตกไรน ์–  ชาฟฟ์เฮาเซนิ – สไตน ์แอมไรน ์– เซนทก์ลัเลน - 

หอสมดุโบราณ 

00.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา แวะรอเปลีย่นเครือ่ง (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

02.00 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิ QR 093 ***คณะเดนิทางวนัที ่1 เม.ย.เป็น

ตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 01.55 น. และถงึสนามบนิซูรคิ เวลา 07.20 น. *** 

06.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงใน

วันที ่31 มีนาคม 2652) หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ทางเหนือของสวติเซอร์แลนดต์ดิกับ

พรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนในเมืองนัน้ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบเรเนอซองซแ์ละ

ศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอย่าง

สวยงาม นอกจากนัน้แลว้เมอืงนี้ยังมีชือ่เสยีงจากการทีเ่ป็นทีต่ัง้ของน า้ตกไรน ์(Rhine Fall) ซึง่เป็น

น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรป  น าทา่นชมน า้ตกไรน ์(RhineFall) น ้าตกทีใ่หญ่สวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ

ซึง่เกดิจากแม่น ้าไรนท์ัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรปและ
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ไดช้ือ่ว่าเป็นน ้าตกที่สวยงามที่สดุในยุโรปกลางดว้ย อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมความงามของน ้าตกและ

ถา่ยรูปตามอัธยาศยั   หลงัจากนัน้น าทา่นชมป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซนิ หรอืป้อมปราการมูนอท 

(Munot) ป้อมปราการบนเนนิรมิแม่น ้าไรน ์ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงชาฟฟ์เฮาเซนโดยป้อมปราการ

นี้เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ยังคงความสวยงามไวอ้ย่างดี ถูกสรา้งในสมัยยุคกลางในศตวรรษที่ 15 

ระหว่าง ค.ศ.1564 -1589 เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากนัน้แลว้จุดชมเมืองจากเนนิของ

ป้อมปราการเมือ่มองลงมายงัดา้นลา่งสามารถเห็นความสวยงามของววิทวิทศันเ์มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิไดท้ัง้

เมอืงเลยทเีดยีว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสไตน ์แอมไรน ์(Stein Am Rhein) ตัง้อยู่ปากแม่น ้าไรน์ เป็นเมือง

เล็กๆ แตเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หเ์ป็นอย่างมาก เมืองทีม่ีอาคารบา้นเรือนเต็มไปดว้ยศลิปะ โดยเฉพาะใน

เขตเมืองเก่า มีลานหนิกวา้ง มีน ้าพุโบราณประดับเป็นระยะๆ มีอาคารบา้นเรือนตัง้แต่สมัยยุคกลางอยู่

สองฝ่ังถนน ชืน่ชมกับการอนุรักษ์อาคารบา้นเรือนทีม่ีภาพเขียนเฟรสโกบนฝาผนังตกึไวอ้ย่างดเียี่ยม 

เป็นภาพเขียนที่สวยงามโดดเด่น หรือ เรียกไดว้่าไม่เหมือนเมืองอื่นๆเลยในสวติเซอร์แลนด์ หรือ

แมก้ระทัง่ในยุโรปเองก็ตาม น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซนทก์ลัเลน (St.Gallen) เมอืงทีต่ัง้อยู่ในหุบเขา

ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชือ่เมืองนัน้ไดม้าจากนักบุญทีม่าเผยแพร่ศาสนา

เมือ่สมัยศตวรรษที ่7 ซึง่เมอืงนี้นัน้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยุคสมัยยุโรปกลางกอ่นจะ

เปลี่ยนไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักรอ้ยแทนในยุคหลัง น าท่านเขา้ชมมหาวหิาร

เซนทก์ลัเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิส์ทิธิ ์ภายนอกนัน้โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัววหิารนัน้

ตกแตง่ดว้ยศลิปะแบบบาโรค(Baroque) และไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย จากนัน้น าท่าน

เขา้ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek)โดยห้องสมุดนี้นบัว่าเป็น

หอ้งสมุดทีเ่ก่าแก ่อาจจะเรยีกไดว้า่รวยและเกา่แก่ทีสุ่ดในโลกแหง่หนึง่(Abbey Library is 

one of the richest and oldest in the world)  ภายหอ้งโถงของหอ้งสมุดตกแต่งดว้ยงานไม ้

แกะสลกั หนิอ่อน และภาพวาดปูนเปียก ภาพเขยีนเฟรสโกท้ีอ่อกแบบและเขยีนโดยศลิปินทีม่ีชือ่เสยีง

ชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็นทีเ่ก็บรวบรวมถงึหนังสอื

ตา่งๆและเอกสารส าคญั มากกว่า 170,000 เลม่ และหอ้งสมุดนี้ยังไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกใน

ปี 1983 (หากไม่สามารถเขา้ชมมหาวหิารและหอ้งสมุดได ้ทางบรษัิทขอคนืเงนิทา่นละ่ 10 CHF) 

ค า่      รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3: เซนทก์ลัเลน – วาดซุ - รพัเพอรส์วลิ  โจนา -ลูเซริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงวาดซุ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein) 

เป็นประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพียงแค่เกอืบ 4 หมื่น

คน ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดว้ยภูเขาสูง มีพรมแดนดา้นตะวันออกตดิกับออสเตรียและดา้น

ตะวันตกตดิกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว น าท่านชมเมอืงวาดุซ 

(Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิเมืองตัง้อยู่รมิแม่น ้าไรน์ ที่มี

ประชากรราว 5,100 คน น าทา่นสู่จุดชมววิเมอืงละถา่ยรูปคูก่บัปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) 

ปราสาททีต่ัง้อยู่บนยอดเขาสงูชนัในย่านใจกลางเมอืง โดยปราสาทแห่งนี้ยังเป็นทีพ่ักของพระบรมวงศา

นุวงศแ์ห่งลคิเทนสไตนต์ัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน ตวัปราสาทนัน้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่12 ก่อนทีจ่ะมี

การบูรณะและตอ่เตมิในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที ่1930 ปัจจุบันตวัปราสาทนัน้ไม่เปิดใหส้าธารณะ

ทัว่ไปเขา้ชม จากนัน้น าทา่นเขา้สูร่า้น Huber รา้นนาฬกิาและเครือ่งประดบัชือ่ดงั แหล่งรวมนาฬกิาชัน้
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น ามากมายและเรียกไดว้่ามียี่หอ้ชัน้น าครบมากที่สดุแห่งหนึ่งเลยทเีดยีว อาท ิเช่น Patak Philippe, 

Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, 

Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 

Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไมไ่ดก้บัการประทบัตราในเลม่

หนงัสอืเดนิทาง (Passport Stamp ) เหมอืนเวลาทา่นเดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ทีน่ี่ไดร้ับ

การแตง่ตัง้อย่างเป็นทางการ ใหบ้รกิารประทับตราเป็นทีร่ะลกึว่าท่านไดเ้ดนิทางมาถงึประเทศลกิเตนส

ไตนแ์ห่งนี้แลว้   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่เมืองรพัเพอรส์วลิ - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองนี้จะตั ้งอยู่ต ิดกับ

ทะเลสาบซูรคิ (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทก์ลัเลน ในอดตีทัง้รัพเพอรส์วลิ และ โจนา นัน้เป็นเมือง

ทีอ่ยู่แยกกนั จนกระทัง่รวมกนัเมอืปี 2007 และไดก้ลายเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากเป็นอันดบัสองของมล

รัฐเซนทก์ลัเลน มเีนนิเขาใจกลางตวัเมอืงซึง่เป็นทีต่ัง้ของปราสาทเกา่ (Rapperswil Castle) ซึง่ถูก

สรา้งขึน้ราวๆ คศ.1220 โดยทา่นเคาทแ์ห่งเมือง Rapperswil โดยปราสาทแห่งนี้เป็นสญัลักษณ์ประจ า

เมอืง และยังกลายเป็นจุดชมววิเมอืงทีส่วยงาม มองเห็นทะเลสาบซรูคิ อาคารบา้นเรือนทั่วทัง้เมือง และ

ทีส่ าคญัชาวเมอืงนี้จะใหค้วามส าคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เป็นแหล่งเพาะปลูกกุหลาบมากกว่า 

600 สายพันธุ ์มากกว่า 15,000 ดอกทีจ่ะเบ่งบานอยุ่ทั่วเมือง โดยเฉพาะในชว่งฤดูรอ้นประมาณเดอืน

พฤษภาคมจนถงึเดือนตุลาคมของทุกปี จนไดช้ือ่ว่าเป็น "เมอืงแหง่กุหลาบ (Town of roses)" 

จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอร์แลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั 

(Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่าง

กลา้หาญของทหารสวิสที่เก ิดจากการปฏิวัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อัน

งดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ีหลังคาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

ค า่       อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศยั  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก IBIS STYLE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ลูเซริน์ – ยอดเขาชลิธอรน์ -  อนิเทอรล์าเกน - กรงุเบริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมอรเ์รน (Murren) ขึน้กระเชา้ทีย่าวทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดส์ูย่อดเขา

ชลิธอรน์ (Schilthorn) โดยยอดเขาแห่งนี้ตัง้อยู่ในแถบบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาทีม่ีความ

สงูกว่า 2,970 เมตร และเป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ที่มีชือ่เสยีงของสวติเซอร์แลนด ์ยอดเขาแห่งนี้นั ้นมี

ชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าเจมส ์บอนด ์007 ภาค “On her 

majesty’s secret service” หรอืในชือ่ไทย "ยอดพยคัฆร์าชนิ"ี ดา้นบนของยอดเขานัน้เป็นทีต่ัง้

ของภตัตาคารหมนุได ้360 องศา พติซ ์กลอเรยี (Piz Gloria) ภตัตาคารแห่งนี้สามารถหมุนไดเ้ป็น

วงกลม เพือ่ใหล้กูคา้สามารถชมทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ไดร้อบทศิทาง  

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นอกจากนั้นแลว้ชัน้ล่างของภัตตาคารยังจัดเป็นทีแ่สดงนทิรรศการของเจมสบ์อนด ์หรอื เรยีกว่า 

Bond World 007 อีกดว้ย ตืน่เตน้กบัระเบยีงวดัใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมววิทีม่ีพื้นเป็น

กระจกใสมองทะลลุงไปยังเบือ้งลา่ง โดยในวันทีอ่ากาศดนัีน้จากยอดเขาชลิธอรน์ สามารถมองเห็นยอด

เขาตา่งๆของสวติเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอดเขาเลยทเีดยีว เชน่ ยอดเขาไอเกอร ์, ยอดเขาทติลสิ , ยอด
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เขาเมนิซ ์รวมถงึยอดเขาจุงฟราวดด์ว้ย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยแวะที ่Birg ทีม่ทีางเดนิเรียบ

หนา้ผา แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อันเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่

ส าคญั และ มคีวามส าคญัประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเป็น

ฉากหลงั มเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชมเมืองทีน่่ารักแห่งนี้ จากนั้นน าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยัง

ถกูจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ที ีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5: 
กรงุเบริน์ – มองเทรอซ ์– ปราสาทชลิยอง – เวเวย่ ์- เมอืงโลซานน ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ 

ย่านเมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว

ชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมือง

นี้ ถนนกรมักาสเซ ซ ึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์

คล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูป

กบัโบสถ ์Munster สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 

1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย จากนัน้น าทา่นสูต่วัเมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงรมิทะเลสาบอันสวยงาม  น าทา่นถา่ยรูปกบั

ปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบ

เจนีวา  ตัง้แตยุ่คโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของ

นักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของ

สวติเซอร์แลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวที่ไม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้จงึ

เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี จากนั้นเด ินทางสู่เมืองเวเว่ย ์

(Vevey) คอืเมอืงทีต่ัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอน

เหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มืองเวเว่ย ์เป็น "ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ" (Pearls of 

the Swiss Riviera) ทีแ่มแ้ตศ่ลิปินตลกชือ่ดงัแห่งฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้าศัย

อยู่ที่เมืองนี้ในบั ้นปลายชีว ิต น าท่านชมเมืองและถ่ายรูปคู่กบัรูปปั้นชาลี แชปลนิ (Charlie 

Chaplin's statue) ตัง้บรเิวณดา้นหนา้ Food Museum โดยทีม่ีซอ้มขนาดยักษ์ตัง้อยู่ในทะเลสาบ 

ท าใหม้ีการกล่าวตดิตลกกันว่าเป็นรูปปั้นชาลี แชปลนิก าลังหวิ แลว้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์
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(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองทีม่ีเสน่หโ์ดย

ธรรมชาตมิากทีส่ดุเมืองหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ใน

สมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บร ิเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดย

ธรรมชาต ิทวิทัศน์ที่สวยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จึงดงึดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้า

พักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นที่

ประทบัของสมเด็จย่า  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6: เมอืงโลซานน ์- ศาลาไทย – เจนวีา – สนามบนิ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิถา่ยรูปกับพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก (Olympic Museum) ตัง้อยู่ทีช่ายฝ่ังของทะเลสาบเจนี 

ดา้นนอกมสีวนทีม่รีูปปั้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบักฬีา สว่นภายในอาคารบรเิวณโถงตอนรับมรีา้นขายของทีร่ะลกึ

เกีย่วกับโอลมิปิก และมีในสว่นของ Olympic World มีการจัดแสดงเกีย่วกับประวัตศิาสตรโ์อลมิปิกที่

ยาวนานมากกว่า 2,200 ปี เป็นทีเ่ก็บเรื่องราวความเป็นมาของการแข่งขันโอลมิปิกตัง้แต่ยุคแรกจนถงึ

ปัจจุบัน เต็มไปดว้ยส ิง่ของทีเ่กีย่วกบักฬีาโอลมิปิกมากกว่า 10,000 ชิน้ ทัง้อุปกรณ์กฬีา เสือ้ผา้นักกฬีา 

ถว้ยรางวัล เหรียญรางวัล คบเพลงิ มาสคอต ฯลฯ (ไมร่วมคา่เขา้ชม Olympic World) จากนัน้น า

ทา่นชมสวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวง

เมือ่ทรงพระเยาว ์และถา่ยรูปกับศาลาไทย ทีร่ัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา น าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาต ิเมืองที่ตัง้

องคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ น าท่านถ่ายรูปกับ 

น า้พุเจทโด ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงข ึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ 

นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมืองเจนีวา และน าท่านเดนิเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ (Old Town ) 

ของกรุงเจนีวา เป็นที่ตัง้ของวหิารเซนตปิ์แอร ์(St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มี

ความส าคัญมากเป็นอันดับตน้ๆของกรุงเจนีวา วิหารเซนต์ปิแอร์เป็นวหิารนิกายโปรเตสแตนตท์ี่มี

ความส าคญัทางประวัตศิาสตรท์ีย่อ้นกลบัไปในชว่งระหว่างศตวรรษ 8 -10 ปัจจุบันวหิารไดก้ลายเป็น 1 

ใน 82 ส ิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นแหลง่มรดกส าคญัของชาตสิวติเซอรแ์ลนด ์ 

12.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

(Duty Free) ภายในสนามบนิ 

15.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR 100***คณะเดนิทางวนัที ่26 ม.ีค. เป็นตน้ไป 

ออกเดนิทางเวลา 17.05 น. และถงึสนามบนิโดฮา เวลา 00.05 น. *** 

23.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่7: โดฮา – กรงุเทพฯ 

02.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบนิกาตาร ์เทีย่วบนิที่ QR 836 ***คณะเดนิทาง

วนัที ่26 ม.ีค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 02.55 น. และถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิเวลา 13.30 

น. *** 

13.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : This is Switzerland and James Bond 007  

สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื     

โดยสายการบนิกาตาร ์(QR)         

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   1-7 เม.ย. 62   

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 53,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
53,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 34,900.- 

(การต์า้ หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งท าวซีา่) 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   8-14 ,11-17 เม.ย. 62 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 61,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 61,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 61,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
61,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 43,900.- 

(การต์า้ หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งท าวซีา่) 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   2-8,13-19 ,21-27พ.ค. ,28 พ.ค.-3 ม.ิย. 62  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 8,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ทา่นละ 53,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
53,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 34,900.- 

(การต์า้ หนงัสอืเดนิทางไทยไมต่อ้งท าวซีา่) 

 ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพ ิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั 

และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 



GO3 ZRH-QR009    หนา้ 10 จาก 16 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

ก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญู

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 15 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ)  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่1ก.ค.62 เป็นตน้ไปคา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่จะปรบัเป็น 20 สวติฟรงัก ์ตอ่

ทา่น *** 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 21 สวติฟรงัก)์ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ

วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 
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  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าสว่นต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   



GO3 ZRH-QR009    หนา้ 13 จาก 16 

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
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พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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