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รหัสโปรแกรม : 25022 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวสิเลฟิเวอร.์..เทีย่วสวติเซอรแ์ลนด ์7วัน 5คนื 

สดุคุม้!! ขึ้นชม 2 เขาสดุฮอต...ทีสุ่ดของสวติเซอร์แลนด!์! 
ขึ้นเขา Jungfraujoch และกอรน์เนอรแ์กรทชมววิ Matterhorn 

ซรูคิ-มองเทรอซ-์เวเวย่-์ทาซ-เซอรแ์มท-อนิเทอรล์าเกน้-เบริน์-ลเูซริน์-เซน้ตก์ลัเลน-ชาฟฮาวเซน่ 
นัง่กระเช้าไฟฟา้ตัวใหมล่่าสดุ Eiger Express เขา้ชมปราสาทชลิยอง 
ดื่มดำ่และสมัผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป์ 

ชมนำ้ตกไรนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป ชมเมอืงมรดกโลกเซน้ต์กลัเลน 
เทีย่วเมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่องเทรอซ์และเวเว่ย ์

เทีย่วไมเ่หนือ่ย..พกักอ่น 1 คนื...โดยสายการบนิโอมานแอร ์(WY) 
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บริษัทฯ นำท่านเดินทางข้ามขอบฟ้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ ชมความงามของเทือกเขาแอลป์ พร้อมกับเดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่ 
ขึ้นยอดเขาดังของสวิส ดังนี้ 
ซรูคิ  เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
มองเทรอซ ์ เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นท่ีตั้งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา

ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 
เซอร์แมท หมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่

วุ่นวายและนั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอรแ์กทเพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  
อนิเทอรล์าเกน้ เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ

เพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆหลายแห่ง อาท ิJungfrauJoch ยอดเขาที่ได้ฉายาว่าเป็น Top of 
Europe บนความสูงกว่า 3,454 เมตร พร้อมให้ท่านเดินทางด้วย Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็น
กระเช้าหรือกอนโดล่าสามขา Tri Cabla Car ที่ทันสมัยที่สุดในโลก  

เบริน์ เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปี 1983 
ลเูซริน์ เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียง

ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
 
 
กำหนดการเดนิทาง  26ม.ีค.-01 เม.ย./ สงกรานต!์! 9-15 เม.ย.2566 

วันหยดุแรงงาน!! 30 เม.ย.-06 พ.ค. และ 26 พ.ค. -01 ม.ิย.2566 
 
วันแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - ซรูคิ (สวติเซอร์แลนด)์ 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชั้น 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคานเ์ตอร ์T เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอำนวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง (กรณุามาใหต้รงเวลา 
เนือ่งจากกฎของสายการบนิ ทา่นตอ้งมาแสดงตัวของท่านเอง) 
**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

09.15 น.  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-818 
 **เดินทาง เม.ย.- พ.ค. เวลาบินเปลี่ยนเป็น 09.10 น. และถึงสนามบินมัสกัต เวลา 12.05 น. 
12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนั้นนำทา่นแวะเปลีย่นเครือ่ง 
14.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินซรูคิ โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY-153 
19.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินครซรูคิ เมอืงเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั้นนำเดินทางสู่ใจกลางเมอืงซรูคิ Zurich  
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือระดับเทียบเท่า 
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วันทีส่อง ซรูคิ-มองเทรอซ-์ปราสาทชลิยอง-รปูปัน้เฟรดดี ้เมอรค์รูี่-เวเวย่-์ทาซ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมอืงมองเทรอซ ์Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิส ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาและได้รับ
สมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ
ของธรรมชาติอันงดงามระหว่างสองข้างทางจนกระทั่งถึงเมืองมองเทรอซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นำท่านชมปราสาทชลิยอง Chillon Castle ปราสาทยุคกลาง

ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วง
สมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทาง
ประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูก
สร้างขึ้นเพ่ือเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ
ขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจาก
ตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินเล่นชม
เมืองมองเทรอซ์เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มี
ชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบ
สงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมรูป
ปั้นของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นักรอ้งวงควีนเจ้าของบทเพลง We 
are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูง
ที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 มีจำนวนชั้นท้ังหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย  
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมอืงเวเว่ย ์Vevey เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเจนีวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 
นาที) นำท่านถ่ายรปูกบัรปูปั้นชาล ีแชปลิน้ Chaplin Statue ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา
ที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานท่ีพักกายใจในบั้นปลายของชีวิตและถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ The 
Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบเจนีวา จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมอืงทาซ Tasch เมืองเล็กๆ น่ารักที่ราย
ล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Elite Hotel, Tasch หรือระดับเทียบเท่า 
วันทีส่าม ทาซ-เซอรแ์มท-ยอดเขากอรน์เนอร์แกรท-ชมวิวยอดเขาแมทเธอฮอรน์-อินเทอรล์าเกน้ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านนั่งรถไฟจากเมืองทาซสู่เมอืงเซอร์แมท ด้วย 
Shuttle Train เมืองเล็กๆ น่ารกัและมีบรรยากาศสบายๆ 
ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่
วุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่
ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลก (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) เมื่อเดินทางถึงเมืองเซอร์
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แมท นำท่านสู่สถานรีถไฟกอร์นเนอรแ์กรท Gornergrat 
Bahn เพื่อนำท่านน่ังรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขากอรน์เนอรแ์ก
รท ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้าง
ทางจนกระทั่งถึงยอดเขากอร์นเนอร์แกรท (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) ยอดเขาแห่งนี้มีความสูงเหนือ
ระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร โดยมีฉากหลังเป็นวิว “ยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขาที่มีรูปทรงคล้าย
พีระมิดที่โค้งลงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีความสูงกว่า 4,478 เมตร 
เหนือระดับน้ำทะเล ความงามที่แปลกตาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น ทำให้มีบริษัทโด่งดัง
ระดับโลกต่างช่วงชิงเพื่อที่จะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตัวแทนสัญลักษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทับเบอ
โรนที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีและผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาท์พิคเจอร์ที่นำแมทเทอร์
ฮอร์นไปทำเป็นโลโก้ของบริษัทจนเป็นที่จดจำของผู้คนจากทั่วโลก อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์
อันตื่นตาตื่นใจของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์
แมท 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองทาซ รถโค้ชรอรับและนำท่านเดินทางสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ Interlaken  (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และ
เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเพ่ือต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ 
นำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำ
อาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มี
วิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน
ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมี
สวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมีอาคาร
คาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิส อาทิ 
นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง ใหท้า่นไดล้ิ้มรสฟองดูวอ์าหารพื้นเมอืงขึ้นชือ่ของสวสิ 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Central Continental Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า 

วันทีส่ี ่ อนิเทอรล์าเกน้- กรนิเดลวาลด-์นัง่กระเชา้ไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe-เลา
เทรอบรุนเน่น-กรงุเบริน์-ลูเซริน์ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อนำท่านสูส่ถานกีรนิเดอ
วาลด ์Grindelwald Terminal (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
45 นาที) จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟา้ตัวใหมล่่าสดุ 
Eiger Express ที่เพ่ิงเปิดตัวเมื่อธันวาคม 2563 สู่สถานี 
Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝั่งเหนือ (ใช้
เวลาประมาณ 15 นาที) และขึ้นรถไฟฟา้ (Cog Wheel) 
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สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึน้สู่ยอดเขาจงุฟราว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที) ซึ่ง
ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแนวป่าสนที่งดงามและยิ่งใหญ่ของ
เทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจงุฟราวยอรค์ ซึ่งมี
ความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการ
ขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่ฉลองครบรอบ 100 ปี
ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เม่ือวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง 
และนำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานี
ตรวจวดัสภาพภมูอิากาศ Sphinx จากนั้นนำชมถ้ำนำ้แขง็ ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้
เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE อิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่
จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย นำท่านนั่งรถไฟลงจากจุงฟราวสู่สถานีรถไฟฟ้าเมอืงเลาเทรอบรนุเนน่ โดยเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง 

(แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรงุเบริน์ Bern เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเม่ือ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การ
ยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมบอ่หมสีี
น้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นแวะถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถแ์หง่กรงุเบริน์ 
The Cathedral of Bern มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิคตั้งแต่ปี ค.ศ.1964 หอคอยมีความสูง
ราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1893 ถือเป็นมหา
วิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมของสวิสด้วย จากนั้นชมหอนาฬกิาดารา
ศาสตรไ์ซ้ท ์กลอ็คเคน่ Zytglogge Clock Tower อายุ
กว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่
นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดจากหอนาฬิกาไปไม่ไกล จะเป็น
ไอนส์ไตนเ์ฮาส์ Einstein House ให้ท่านแวะถ่ายรูป
ภายนอกกับบ้านท่ีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงภาพถ่าย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี ้

 จากนั้นนำเดินทางสู่เมอืงลเูซริน์ Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับ
หนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม  

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ibis Styles Hotel, Lucerne หรือระดับเทียบเท่า 

วันทีห่า้ ลเูซริน์-อนสุาวรยีส์งิโต-สะพานไมช้าเพล-ชาฟฮาวเซน่-น้ำตกไรน-์เซน้ตก์ลัเลน-นครซรูคิ 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 นำท่านชมเมืองลูเซิร์น ชมอนสุาวรยีส์งิโต Lion Monument ซึง่

แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึง
ทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้า
หลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel 
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Bridge ทีส่ร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 
17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ 
Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ 
หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพาน
แห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิมถือเป็นสะพานไม้
ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  
จากนั้นเดินทางสู่เมอืงชาฟฮาวเซน่ Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จนกระทั่งถึง 
Neuhausen Rhein Falls ทีต่ัง้ของนำ้ตกไรน์ นำท่าน
ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
ยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่
ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มา
บรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตก
ที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 
เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่น
ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเซ้นต์กัลเลน St.Gallen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ช่ือว่าเป็นเมือง

ศูนย์กลางทางศาสนา จากนั้นนำท่านชมภายนอกและ
ถ่ าย รูป กั บ โบ ส ถ์ เซ้ น ต์ กั ล เล น  St.Gallen Abbey & 
Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดที่เก็บ
รวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์
มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ที่
ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แอง
เจโลเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่และสวยงามมากที่สุด จน
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.
1983 จากนั้นนำท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้าน่ารักๆ มากมาย ทั้ง
ร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich เมืองเศรษฐกิจ
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich  หรือระดับเทียบเท่า 

วันทีห่ก ซรูคิ-ยา่นเมอืงเกา่ลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมนุสเตอร์-โบสถฟ์รอมนุสเตอร-์ชอ้ปปิง้-สนามบิน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านอาคาร
บ้านเรือนร้านค้าย่านเมืองเก่า นำท่านผ่านชม The 
Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดีอย่าง Zurich’s 
Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็น
สถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
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ลิมมัตแต่เดิมเคยเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน และชมภายนอกโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือ
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวของซูริค และนำท่านเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำ ผ่านชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
Fraumünster ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ทีส่ร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับ
สตรีชนช้ันขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อนโดยกษัตริย์แห่งบาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้
พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 
บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดตั้งในปีค.ศ. 
1970 ซึ่งจิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิ่งในแถบยุโรป   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านถนนช้อปปิง้ใจกลางนครซูริคบริเวณถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ  Bahnhofstrasse 

ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีท่ีสุดใน
สวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปด้วยมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นแหล่งช้อป
ปิ้งและเป็นศูนย์กลางของเมืองซูริคผู้คนชอบนัดพบปะกันที่นี่ โดยมีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย 
ตลอดสองข้างทางเป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, 
Chanel, Dior, Burberry เป็นต้น  ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู
จำนวนมาก และท่านสามารถเดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศจากถนนน้ีไปที่ทะเลสาบได้ 
** เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระอาหารคำ่ตามอธัยาศยั ** 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบนิซรูคิ และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน  

21.35 น.  นำทา่นออกเดินทางจากนครซรูคิ  โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบินที่ WY-154 
 
วันทีเ่จ็ด กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
08.50 น.  ออกจากเดนิทางจากสนามบนิกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เทีย่วบนิที่ WY-815 
18.00 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางตอ่ไปตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ
กำหนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทำการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทัวรเ์ปน็รายการซี
รีส่แ์ละไดม้กีารดำเนนิการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการเดนิทางอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง** 

 
 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตุการณอ์ืน่ๆ  
ที่ไมค่าดคดิหรอืมีผลกบัการเดนิทางและรายการทัวร ์ และหากที่พกัตามรายการไมไ่ดร้บัการยนืยัน  

บรษิัทฯ ขอทำการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกันหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 
ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องคณะเปน็สำคญั 
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อตัราคา่เดนิทาง  26ม.ีค.-01 เม.ย./ สงกรานต!์! 9-15 เม.ย.2566 
วันหยดุแรงงาน!! 30 เม.ย.-06 พ.ค. และ 26 พ.ค. -01 ม.ิย.2566 

 

 
**ราคานีร้วมรายการทัวรต์ัว๋เครือ่งบนิ** 

 
**ไมร่วมคา่บรกิารด้านวซี่าและคา่บรกิารทา่นละ 4,800 บาท //  

คา่ทิปคนขบัและคา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,700 บาท ชำระพรอ้มคา่ทวัร์งวดสดุทา้ย ** 
*** บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนีำ้มนั ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มเตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญไ่มอ่นุญาตใหเ้ดก็อายตุ่ำกว่า 7 ป ีเขา้พักแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อตัราคา่เดนิทางนี้ตอ้งมจีำนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ำนวนไมต่่ำกว่า 25 ท่าน ตามขอ้กำหนดและเงือ่นไขของบรษิัทฯและ
จะตอ้งชำระมัดจำหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
• เนือ่งจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทัง้ไมส่ามารถ Refund ตั๋วได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีั๋วของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดินทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทัวรห์รอืของทางบรษิัททัวร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหนา้เนือ่งจากมกีารเกี่ยวขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดินทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้ 
***การดำเนินการขอวซีา่จะตอ้งใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทำการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัด้วยตัวเองและไดร้บั
การสแกนนิ้วมอืจากศนูย์รบัคำรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีดดา้นล่าง และ 
สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทำการนดัหมาย ** 
 
 
 
 
 
 
 

สวสิเลฟิเวอร ์
ทัวรส์วติเซอรแ์ลนด์ 7วัน 5 คนื / WY 

(ขึ้น 2 เขาทีฮ่อตทีส่ดุของสวสิ Jungfrau & Zermatt-Matterhorn ) 

26ม.ีค.- 01เม.ย./ 
26 พ.ค.-01 ม.ิย. 

9-15 เม.ย. / 
30 เม.ย.-06 พ.ค. 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 90,995 88,995 

เด็กอายุตำ่กว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  90,995 88,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 88,995 86,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 86,995 84,995 

พักเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 14,500 14,500 

สำหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 64,800 64,800 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซูริค// ซูริค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) 

กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวหรือภาษีเมืองสำหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯอำนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่า
ตัว๋โดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 
ก.ย.2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,700บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งทา่นจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ

บริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบาง

โรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport 
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) 
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ขั้นตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ประเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดำเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบ้ืองต้นที่จำเป็นสำหรับการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 30 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

 
การชำระเงนิ 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจำเปน็จำนวน 30,000 บาทตอ่ผู้โดยสารหนึง่ท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว 
 
การยกเลกิ 
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเท่ียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
หมายเหต ุ 
• ผู้ท่ีสามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการ

เดินทาง โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศในเขตเชงเก้นให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีน
พาสปอร์ต 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

• กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  
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• บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวท่ีพำนักอยู่ในประเทศไทย 
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่
เกิน 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานท่ีต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดท่ีชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตียงเดีย่ว แตอ่าจจะได้เปน็ 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
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3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15-20 วนัทำการหรอืมากกวา่เนือ่งจากสถานการณ ์Covid-19 
- ผู้ยืน่คำรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิ้วมอื ณ วันนดัหมายยืน่คำรอ้งทีศ่นูยย์ื่น 

- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 
- รปูถ่ายหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งทำการถา่ยใหม่ทีศ่นูยย์ืน่ โดยผูย้ืน่คำรอ้งตอ้งชำระเงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถ่ายสำเนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่คำรอ้งชำระเงนิด้วยตนเอง 
- ผู้ยืน่คำรอ้ง กรณุาสง่สำเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ปน็ปจัจุบันทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มลูเบือ้งตน้สำหรบัเพือ่ใชใ้นการทำนดั

หมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเปน็จรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ื่นคำรอ้ง
สงูอายมุากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบับทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสำเนาหนงัสอืรบัรองบรษิัท / กจิการรา้นคา้, สำเนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), สำเนาสตูิ
บตัร (กรณผีูท้ีอ่ายุตำ่กวา่ 20 ป)ี, สำเนาทะเบยีนสมรส, สำเนาทะเบยีนหย่า, สำเนาใบเปลีย่นชือ่, สำเนาใบเปลีย่นนามสกลุ 

จะตอ้งถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ สำเนาหนงัสอืสญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สัญญาอาชพี
พิเศษทีม่ีเนือ้หาระบุเจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผิดพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้่าย

ผู้ยืน่คำรอ้งจะตอ้งชำระดว้ยตนเอง 
 

• หนงัสอืเดินทางมอีายไุมต่่ำกว่า 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
• รปูถ่ายสขีนาด 33 x 48 มลิลิเมตร จำนวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เนื่องจากสถานทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อายส์ ** 
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• สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณเีป็นเดก็ อายตุำ่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายนุ้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 
 
• หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถติดตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

- สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 
- สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุลและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับ

จากร้านแปล 
- สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 

 
• หนงัสอืรบัรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณลีกูจา้ง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการทำงาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจากร้านแปล 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกีย่วกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นที่วา่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

• หลกัฐานการเงนิ   
-  สเตทเมน้ทจ์ากธนาคาร (Bank Statement) บญัชีเงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือน
ปัจจุบันที่สุดหรือไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีช่ือเจ้าของบัญชี 
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญช ีกรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement 

บัญชีอื่นร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรอง

ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม 
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวนัทุกกรณ ี*** ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิำเนา  

 
• กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 20 ป ี(กรณไีม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่ร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 
หากมรีายละเอียดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกับความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนำเอกสารสง่ยืน่คำรอ้งขอวซี่า ทาง

ศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และเสยี
คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรุณากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปล่อยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชีพอิสระ /  
ไมไ่ดศ้ึกษาแลว้ / รอศึกษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอักษรและเพือ่ให้
เกดิความสะดวกตอ่การทำเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แต่งงานจดทะเบียน    ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ......... หย่า   ......... หม้าย 
 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน ................................................................... 
 
 โทรศพัทม์อืถอื................................................. อเีมลล ์...........................................................................  
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5.  ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานท่ีทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณยี์ ............................. 
  

 ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับช้ันหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 
(ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันท่ี) 
 
    ตั้งแต่วันที ่...................................... ถึงวันท่ี .........................................  รวม........... วัน 

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

 

   กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
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10.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ........ ตัวเอง   ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ......................................................................................................................... 
 
ความสัมพันธ์กับท่าน ......................................................................................................................................... 
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ........ เดินทางด้วยกัน   ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ 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

