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ทอ่งเที่ยวสวติเซอรแ์ลนด ์1 ใน Bucket List ทีน่ักทอ่งเทีย่วทั่วโลกใฝฝ่นั 
สมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ เดนิทางโดยระบบรถไฟทีส่ะดวกสบายทีส่ดุในโลก 
ดืม่ดำ่และสัมผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเที่ยวยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป์ 
นั่งรถไฟสาย Panorama (Lucerne-Interlaken Express) 

เขา้ชมปราสาทชลิยอง + ลอ่งเรือทะเลสาบลเูซริ์น 
ขึน้ชม 3 เขาทีฮ่อตทีส่ดุ ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe 

ชมราชินแีหง่ขนุเขา Mt.Rigi -นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึน้เขา Glacier3000 
ชมนำ้ตกไรน์ทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป 

เที่ยวมงเทรอซเ์มอืงรมิทะเลสาบเจนวีาและชมศาลาไทยในโลซานน์ 
เที่ยวไม่เหนื่อย..พกักอ่น 1 คนื...โดยสายการบนิโอมานแอร ์(WY) 

 
 

 

 
 
บรษิทัฯ น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสู่สวติเซอรแ์ลนด ์ชมควำมงำมของเทอืกเขำแอลป์ พรอ้มกบัเดนิทำงสู่ประสบกำรณ์ใหม่ ขึน้
ยอดเขำดงัขอสวสิ ดงันี้ 
ซูริค  เมอืงศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสำบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวำลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นจุดเริม่ตน้ของรถไฟสายพาโนรามา่ Lucerne-Interlaken 
Express    

Mt.Rigi ยอดเขำรกิ ิไดช้ือ่ว่ำเป็นรำชนิีแห่งเทอืกเขำแอลป์ ทีม่คีวำมงดงำมอย่ำงยิง่ บนควำมสงูกว่ำ 6,000 ฟุต ที ่
สำมำรถขึ้นสู่ยอดเขำไดด้ว้ยรถไฟฟันเฟืองทีม่คีวำมเก่ำแก่ทีสุ่ดและกระเชำ้เคเบิ้ลคำร ์

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟเพือ่
ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส ำคญัๆหลำยแห่ง อำท ิยอดเขาจงุฟราว Top of Europe ยอดเขาทีไ่ดฉ้ายาว่าเป็น 
Top of Europe พรอ้มใหท้่านเดนิทางดว้ย Eiger Express กระเชา้ตวัใหม่ล่าสุดเป็นกระเชา้หรอืกอนโดล่า
สามขาทีท่นัสมยัทีสุ่ดในโลก 

Berne  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
มองเทรอซ์  เมอืงสวยทำงใตข้องสวสิรมิทะเลสำบเจนีวำหรอืเลคเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปรำสำทชลิยอง และมหีลกัฐำนใน

กำรก่อสรำ้งมำตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถำปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญท่ีสุ่ดในสวสิเป็นเมอืงทีช่ำวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ  
โกลเดอ ปิยง  ทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คนขึน้สู่ยอดเขา Glacier 3000 
ชาฟฮาวเซ่น เมอืงทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่

ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกที ่
สวยงามมาก 
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ก าหนดการเดินทาง  9-15 เม.ย. / 30 เม.ย.-06 พ.ค./ 26 พ.ค. - 01 มิ.ย.2566 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน 

แอร ์เคาน์เตอร ์T เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

09.10 น.  ออกเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-818 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้น าท่านแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-153 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัทีส่นำมบนิ จำกนัน้น ำเดนิทำงสู่ใจกลำงเมืองซู
ริค Zurich เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
และน ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง ซูริค-Arth Goldau-นัง่รถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขา Mt. Rigi Klum-วิทซ์นาว-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์-
อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเพล-ลูเซิรน์ 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
**น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) 
ล่วงหน้าจากซูริคไปทีเ่มืองลูเซิรน์แบบ 
Express Group Luggage Door to Door) **   
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟจำกสถำนีรถไฟ
นครซูรคิ Zurich HB สู่ Arth-Goldau (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี  ใหท้่ำนไดช้มววิ
ระหว่ำงทำงจนกระทัง่ถงึสถำนีรถไฟ Arth-Goldau   
จำกนัน้น ำท่ำนนัง่รถไฟไต่เขา Cogwheel 
Railway ขึ้นสู่ยอดเขา Mt.Rigi Klum โดยรถไฟ
สำยนี้เปิดใชต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1871 นับเป็นรถไฟไต่เขำ
ทีเ่กำ่แก่ทีสุ่ดในยโุรป อสิระใหท้ำ่นไดช้มววิบน 
Mt.Rigi Klum ทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็น “รำชนิีแห่งขนุเขำ” 
ตัง้อยู่บนควำมสงูจำกระดบัน ้ำทะเล 1,797 เมตร 
ยอดเขำรกินิี้มทีีม่ำจำกค ำว่ำ Mons Regina แปลได้
ว่ำรำชนิิแห่งภูเขำ เพรำะวนัทีอ่ำกำศดสีำมำรถ
มองเหน็ทวิทศัน์ของยอดเขำอื่นๆไดร้อบ 360 องศำ 
อสิระใหท้่ำนไดช้มววิแบบพำโนรำมำโอบลอ้มดว้ยธรรมชำตขิองทะเลสำบ Luzern และ Zug  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
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บ่าย น ำท่ำนนัง่รถไฟไต่เขำลงไปยงัเมืองวิทซ์นาว 
Vitznau และน าท่านล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิรน์ 
จำกท่ำเรอืวทิซ์นำวสู่ท่ำเรอืเมอืงลูเซริน์ ใหท้่ำนได้
เพลดิเพลนิชมววิตลอดสองฝัง่ของทะเลสำบทีม่ี
บำ้นเรอืนสไตลส์วสิชำเล่ตต์ัง้เรยีงรำยโดยมฉีำกหลงั
เป็นเทอืกเขำแอลป์อนัสวยงำมตตระกำรตำ
จนกระทัง่เดนิทำงถงึเมอืงลูเซิรน์ Lucerne เมอืง
ท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคย
ไปเยอืนมำแลว้แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำมเช่นเดมิ น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงลูเซริน์โดยเริม่จำก ชม
อนุสาวรียสิ์งโต Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้ำผำของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึ
ทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส จำกนัน้ชมสะพาน
ไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ย
ภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำน้ีเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลูเซริน์ โดย
มหีอคอยน ้ำ Wasserturm อยู่กลำงสะพำน ซึง่เดมิ
ใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้ของ
มคี่ำของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรง
แปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชื่อมตดิอยู่กบัสะพำนสรำ้งขึน้
รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแหง่นี้เคยถูกไฟไหมไ้ป
เมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบูรณะใหม่จนมี
สภำพใกลเ้คยีงของเดมิถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแก่
ทีสุ่ดในยุโรป  
จากนัน้น าท่านรบักระเป๋าพร้อมเชค็อินเขา้พกัโรงแรม Ibis Styles Hotel, Lucerne หรอืระดบัเทยีบเท่า 
อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงลูเซริน์  ***อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
 

วนัทีส่าม ลูเซิรน์-นัง่รถไฟสายพาโนราม่า Lucerne-Interlaken Express-อินเทอรล์าเก้น-Grindelwald 
Terminal-นัง่กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express- ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe-เลาเทอรบ์รนุ
เน่น-อินเทอรล์าเก้น 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
**น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากลูเซิรน์ไปทีเ่มืองอินเทอรล์าเก้นแบบ Express 
Group Luggage Door to Door)**   

08.00 น. น ำท่ำนนัง่รถไฟสายพาโนรามา่ Lucerne-Interlaken Express จำกสถำนีรถไฟลูเซริน์มุ่งหน้ำสู่สถานี
รถไฟเมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken Ost.  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบ
ธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพื่อ
ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆ (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.50 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึสถานีรถไฟเมอืง
อนิเทอรล์าเกน้  และน ำท่ำนเปลีย่นขบวนรถไฟเพื่อ
เดนิทำงต่อสู่เมอืงกรนิเดอวำลด ์เพื่อน ำท่ำนสู่สถานี
กรินเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนนัง่
กระเช้าไฟฟ้าตวัใหม่ลา่สุด Eiger Express ทีเ่พิง่
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เปิดตวัเมื่อธนัวำคม 2563 สู่สถำน ีEiger Glacier หรอื 
Eigergletscher ทำงฝัง่เหนือ (ใชเ้วลำประมำณ 15 
นำท)ี และขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราว
บาห์เนน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึน้สู่ยอดเขา
จงุฟราว  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 26 นำท)ี ซึง่ตลอด 
2 ขำ้งทำงทำ่นจะไดส้มัผสักบัธรรมชำตขิองภูเขำทีม่ี
หมิะปกคลุมแนวป่ำสนทีง่ดงำมและยิง่ใหญข่อง
เทอืกเขำแอลป์ จนเดนิทำงถงึ ยอดเขาจงุฟราว
ยอรค์  ซึง่มคีวำมสงูกว่ำ 3,454 เมตรจำก
ระดบัน ้ำทะเล และไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ TOP OF 
EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของกำรก่อสรำ้ง
เสน้ทำงรถไฟสำยนี้ เมื่อ วนัที ่21 กุมภำพนัธ ์ค.ศ.
2012 ใหท้่ำนเดนิชมประวตัขิองกำรก่อสรำ้ง และน ำ
ท่ำนชมววิสวยและสมัผสัอำกำศทีห่นำวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จำกนัน้น ำชมถ า้
น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บักำรขดุเจำะและตกแตง่ไวอ้ย่ำงงดงำมก่อนใหเ้วลำเดนิเล่นสบำย ๆ หรอืซื้อไปรษณียบตัร
ส่งกลบับำ้นจำก TOP OF EUROPE อสิระใหท้่ำนมเีวลำอย่ำงเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภำพทีร่ะลกึบนลำนกวำ้งทีเ่ตม็
ไปดว้ยหมิะขำวโพลนใหท้่ำนไดส้นุกสนำนอย่ำงเตม็อิม่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากจุงฟราวสู่สถานรีถไฟฟ้าเมืองเลาเทอรบ์รนุเน่น Lauterbrunnen โดยเป็นเสน้ทาง

รถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชเดค็) หมูบ่ำ้นเลก็ๆ ในรฐัเบริน์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่กลำงหุบเขำสงูชนัหรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ 
Lauterbrunnen Valley ซึง่เจ.อำร.์อำร.์โทลคนี ผูแ้ต่งและนักประพนัธ์
เรื่อง The Lord of The Ring ไดเ้ดนิทำงมำทีห่มูบ่ำ้นแห่งนี้เมื่อครัง้อำยุ 
19 ปี จนเป็นแรงบนัดำลใจในกำรแต่งเรื่องเดอะ ลอรด์ ออฟเดอะรงิค ์
และหมูบ่ำ้นแห่งนี้เองทีท่ ำใหเ้กดิฉำกอนัสวยงำมตระกำรตำของเมอืง 
Rivendell ใน Middle Earth ของภำพยนตรเ์รื่องนี้ ซึง่เลำเทอรบ์รุนเน่น
เป็นหมู่บำ้นทีเ่งยีบสงบ ไมวุ่่นวำยและยงัเป็นทำงผ่ำนไปยงัจุด
ท่องเทีย่วต่ำงๆ ในแถบเทอืกเขำแอลป์ของสวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย น ำ
ท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงเลก็ๆ น่ำรกัๆ แห่งนีไ้ปยงัน ้ำตกชเตำบบ์ำค 
Staubbach Falls น ้ำตกทีม่คีวำมสงูถงึ 200 เมตร ทีต่กลงมำจำกหน้ำ
ผำสงูชนัเป็นฉำกหลงัอนัสวยงำมรำวภำพวำด อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่น
ถ่ำยรปูชมววิทศันยีภำพทีส่วยงำมตำมอธัยำศยั จนไดเ้วลำอนัสมควร
น ำท่ำนนัง่รถไฟสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken  น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ ทีต่ัง้อยู่เลยีบรมิ
แม่น ้ำอำเร่ ชมสวนสำธำรณะ Hohematte Park สวนสำธำรณะทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดแหง่หนึ่งของสวสิ จำกนัน้ให้
ท่ำนเดนิเล่นพกัผ่อนชื่นชมบรรยำกำศของตวัเมอืงทีม่ทีุ่งหญำ้กวำ้งกลำงเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ำรกัสรำ้ง
สสีนัใหต้วัเมอืงรวมทัง้มอีำคำรคำสโินคซูำลอำยุกว่ำ 100 ปี ทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและยงัเป็น
คำสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดแีบรนดด์งัของสวสิอำท ินำฬกิำ ชอ็คโกแลต  มดี
พกอเนกประสงค ์ฯลฯ  
จากนัน้น าท่านรบักระเป๋าพร้อมเชค็อินเขา้พกัโรงแรม Hey Hotel, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่า 
อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้  ***อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
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วนัทีสี่ ่ อินเทอรล์าเก้น-เบิรน์-โลซานน์-ศาลาไทย-มองเทรอซ์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

**น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากอินเทอรล์าเก้นไปทีเ่มืองมองเทรอซ์แบบ 
Express Group Luggage Door to Door)**   

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงจำกสถำนีรถไฟเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้สู่สถำนีรถไฟสู่กรงุเบิรน์ Bern (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมื่อ 800 ปีในยุคกลำงของยุโรป มี
หลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำยซึง่องคก์ำร
ยเูนสโกป้ระกำศใหส่้วนหนึ่งของเมอืงเป็นมรดก
โลก ใหท้่ำนไดช้มววิระหว่ำงสองขำ้งทำงจนกระทัง่
ถงึสถำนีรถไฟกรุงเบริน์ Berne BahnHof  น ำท่ำน
ผ่ำนชมบรเิวณบ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park สตัวท์ี่
เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ จำกนัน้ชมและถ่ำยรปู
ภำยนอกกบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral 
of Bern มหำวหิำรแห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในสไตลก์อธคิ
ตัง้แต่ปีค. ศ.1964 หอคอยมคีวำมสงูรำวๆ 100 
เมตร สรำ้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหำวหิำรทีส่งูทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิำง
วฒันธรรมของสวสิดว้ย และน ำท่ำนเดนิชมยำ่นเมอืงเก่ำบนถนนมารค์กาสเซ Marktgasse ซึง่ปัจจุบนัเตม็
ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะ
กบักำรเดนิทำงเทีย่วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี แวะชม
หอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท์ กลอ็คเค่น Zytglogge Clock 
Tower อำยกุว่ำ 800 ปี ทีจ่ะมตีุก๊ตำออกมำเรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ 
ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนนัง่รถไฟจำกกรุงเบริน์สูส่ถำนีรถไฟเมืองโลซานน์ 

Lausanne (ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง)  
จำกนัน้น ำท่ำนชมเมอืงโลซำนน์เมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของสวติ
เซอรเ์เลนด ์ตัง้อยู่รมิทะเลสำบเจนีวำทีเ่เสนจะงดงำม โดยฝัง่
ตรงขำ้มเป็นเมอืงคำสโินชื่อดงัของฝรัง่เศสอย่ำง vian-les-
Bains เมอืงโลซำนน์มคีวำมสวยงำมคลำสสคิเตม็ไปดว้ย
โบสถ์ทีม่สีถำปัตยกรรมแบบโกธคิและเป็นเมอืงทีช่ำวไทย
รูจ้กัดใีนสวสิ นอกจำกเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่ำแลว้ 
ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัรชักำลที ่9 ส ำเรจ็
กำรศกึษำดว้ย เดนิทำงจนกระทัง่ถงึสถำนีรถไฟเมอืงโลซำนน์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเทีย่วชมเมอืงโลซำนน์ 
ผ่ำนชมบรเิวณวหิำรแหง่เมอืงโลซำนน์ หรอืชื่อเดมิรูจ้กักนัในนำม Cathedral of Notre Dame of Lausanne 
โบสถ์ครสิตน์ิกำยโปรเตสแตนต ์สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ บรเิวณซุม้ทำงเขำ้มกีำรแกะสลกัอย่ำง
สวยงำม ส่วนดำ้นในมกีระจกสทีีส่ำมำรถขึน้บนัได 160 ขัน้ขึน้ไปยงัยอดของวหิำรได ้เดมิวหิำรโลซำนน์นี้มี
ชื่อว่ำวหิำรนอเทรอดำม ตำมกำรตัง้ชื่อของนิกำยคำทอลกิแต่เมือ่เปลีย่นเป็นวหิำรนิกำยโปรเตสแตนตใ์นยุค
ทีม่กีำรปฏริปูศำสนำ จงึไม่มใีครเรยีกวหิำรแห่งนี้ว่ำวหิำรนอเทรอดำมอกีต่อไปแต่เรยีกเป็นมหำวหิำรโล
ซำนน์แทน จำกนัน้น ำท่ำนชมพิพิธภณัฑโ์อลิมปิก Olympic Museum ทีจ่ดัแสดงประวตัคิวำมเป็นมำของ
กฬีำโอลมิปิกตัง้แตจ่ดักำรแขง่ขนัครัง้แรกทีป่ระเทศกรซีเมื่อก่อนครสิตกำล มำจนถงึกำรแขง่ขนัโอลมิปิกใน
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ยคุปัจจุบนั จงึมคีบเพลงิสวยๆ ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกฬีำโอลมิปิกในแต่ละปีใหไ้ดช้ม ดว้ยเหตุผลทีว่่ำ
ส ำนักงำนใหญข่องคณะกรรมกำรโอลมิปิกสำกลตัง้อยูใ่นเมอืงโลซำนน์ จงึเป็นทีม่ำในกำรก่อสรำ้งพพิธิภณัฑ์
โอลมิปิกแห่งนี้ขึน้ในโลซำนน์ดว้ยและไดร้บักำรยกย่องใหเ้ป็นพพิธิภณัฑย์อดนิยมอนัดบัตน้ๆของยุโรป และ
น ำท่ำนถ่ายรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน์ใกล้
กลบัพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก ซึง่ศำลำไทยตัง้อยู่ในสวนสำธำรณะทีม่รีปูปั้นลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ จนได้
เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟสู่เมืองมงเทรอซ์ Montreux เมอืงสวยทำงใตข้องสวสิ ทีต่ัง้อยู่รมิ
ทะเลสำบเจนีวำ หรอื Lac Le’man ในภำษำฝรัง่เศส และไดร้บัสมญำนำมว่ำเป็น “ไขมุ่กแห่งรเิวยีร่ำสวสิฯ” ที่
มฉีำกหลงัเป็นภูเขำสงูสวยงำมมำก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี  
น าท่านรบักระเป๋าพร้อมเชค็อินเข้าพกัโรงแรม Eden Palace Au Lac Hotel, Montreux หรอืระดบัเทยีบเท่า 
อสิระใหท้่ำนพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซ์  ***อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
 

วนัทีห้่า มองเทรอซ์-โกลเดอ ปิยง- นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา Glacier 3000-ปราสาทชิลยอง-ซูริค 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

***น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ ่(Luggage) ล่วงหน้าจากมองเทรอซ์ไปทีซู่ริคแบบ Express Group 
Luggage Door to Door)***  
จำกนัน้น ำท่ำนนัง่รถไฟจากมองเทรอซ์เดนิทางสู่เมืองโกลเดอ 
ปิยง Col Du Pillon (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.50 ชัว่โมง) 
เมอืงทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 
125 คน น าท่านขึ้นกระเช้ายกัษ์ขึ้นสู่ยอดเขา Glacier 3000 
และน าท่านเดินข้าม The Peak Walk by Tissot สะพานแขวน
ทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหน้าผาทีร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร 
ท่านจะไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์อนัสวยงาม
แบบกวา้งไกลสุดสายตา  
***เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวอิสระรบัประทานอาหาร
กลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาตามอธัยาศยั*** 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงมองเทรอซ์ น ำท่ำนเข้าชมปราสาทชิ
ลยอง Chillon Castle ปรำสำทยุคกลำงทีม่คีวำมเก่ำแก่กว่ำ 
1,000 ปี โดยปรำสำทถูกสรำ้งขึน้ในช่วงสมยัของโดยรำชวงศซ์ำ
วอย ซึง่ถอืไดว้่ำเป็นอญัมณีทำงประวตัศิำสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซ์เมอืงตำกอำกำศรมิ
ทะเลสำบเจนีวำทีม่ชีื่อเสยีงเยำ้ยวนใหน้ักท่องเทีย่วเขำ้มำพกัผ่อน 
ดว้ยควำมเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยำกำศทีสุ่ดแสนสบำย จำกนัน้น ำท่ำนชมรปูปัน้ของ เฟรดด้ี เมอร์
คร่ีู นักรอ้งวงควนีเจำ้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux 
โดยตรงขำ้มกบัคำสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซ์สรำ้งมำตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี ำนวนชัน้
ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัอกีดว้ย จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางจากสถานีรถไฟเมอืงมองเท
รอซ์สู่สถานีรถไฟนครซูริค Zurich 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์  
น าท่านรบักระเป๋าพร้อมเชค็อินเข้าพกัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรอืระดบั
เทยีบเท่ำ ***อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั*** 
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วนัทีห่ก ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมุนสเตอร-์โบสถฟ์รอมุน
สเตอร-์ช้อปป้ิง-สนามบิน 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเชค็เอำ้ทอ์อกจำกโรงแรมทีพ่กั รถโคช้รอรบัและน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองชาฟฮาวเซ่น 
Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึ Neuhausen Rhein Falls ท่ีตัง้ของ
น ้าตกไรน์ น าท่านชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ 
ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตน้
น ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่น
ระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวาม
สงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 -17,000 
ปี อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมธรรมชาตแิละถ่ายรปูไวเ้ป็นที่
ระลกึ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่นครซูรคิ น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำ

ลนิเดอรฮ์อฟ ผ่ำนอำคำรบำ้นเรอืนรำ้นคำ้ย่ำนเมอืงเก่ำ น ำท่ำนผ่ำนชม The Rathaus หรอือกีชือ่หนึ่งที่
คุน้เคยดอีย่ำง Zurich’s Town Hall สรำ้งขึน้
ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถำนที่
รำชกำรทอ้งถิน่ในเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่รมิแม่น ้ำ
ลมิมตัแต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชมุสภำเทศบำล
เมอืงทีส่รำ้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บักำร
ปรบัปรุงเรื่อยมำจนถงึปัจจุบนั จำกนัน้น ำท่ำน
ชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบัโบสถ์กรอสมุน
เตอร ์Grossmunste Church มหำวหิำร
คู่บำ้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้ำลมิมตัเช่นกนั ปัจจุบนักลำยเป็น
หนึ่งในสถำนทีท่่องเทีย่วของซูรคิ และน ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไปอกีฝัง่ของแม่น ้ำ ผ่ำนชมโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถ์หลกัของเมอืงซูรคิ ทีส่รำ้งขึน้จำกซำกปรกัหกัพงัของวหิำรส ำหรบัสตรี
ชนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์หง่บำวำเรยีเพื่อพระรำชธดิำฮลิตก์ำรต์ ภำยหลงัไดพ้ระรำชทำน
ใหก้บัคณะนักบญุเบเนดกิต ์จุดเด่นของโบสถ์คอืภำยนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนำดใหญ่ 5 บำน เรยีกว่ำ
กระจกชำกำล ออกแบบโดย มำรก์ ชำกำล จติรกรชำวเบลำรุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติร
กรคนนี้โด่งดงัอย่ำงยิง่ในแถบยุโรป อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงบรเิวณถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ  
Bahnhofstrasse ย่ำนชอ้ปป้ิงทีห่รหูรำทีสุ่ดในเมอืงซูรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสำยนี้ไม่ใช่
แค่ถนนสำยทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรปดว้ยมคีวำมยำวประมำณ 1.4 
กโิลเมตร เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและเป็นศูนยก์ลำงของเมอืงซูรคิผูค้นชอบนัดพบปะกนัทีน่ี่ โดยมรีำ้นคำ้ให้ได้
เลอืกซื้อของกนัมำกมำย ตลอดสองขำ้งทำงเป็นทีต่ัง้ของหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นแบรนดเ์นมไม่ว่ำจะเป็น 
Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry เป็นตน้  รำ้นคำ้อญัมณี รำ้นเครื่องประดบั  รำ้นนำฬกิำ
และโรงแรมระดบัหรจู ำนวนมำก และท่ำนสำมำรถเดนิเล่นเทีย่วชมบรรยำกำศจำกถนนน้ีไปทีท่ะเลสำบได ้

** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและเลอืกซือ้สินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
สมควรแก่เวลำน ำทำ่นออกเดนิทำงสู่สนามบินซูริค และเผื่อเวลำส ำหรบักำรท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ  

21.35 น.  น าท่านออกเดินทางจากนครซูริค  โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-154 
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วนัทีเ่จด็ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.20  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

 

 
 
 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  9-15 เม.ย. / 30 เม.ย.-06 พ.ค./ 26 พ.ค. - 01 มิ.ย.2566 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบิน** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

 
 

Swiss in Train 
สวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 5 คืน / WY 

(ขึ้น 3 เขา+นัง่รถไฟสายพาโนราม่า+ล่องเรือ+เข้าชมปราสาท) 

9-15 เม.ย. / 
30 เม.ย.-06 พ.ค. 

26 พ.ค.-01 มิ.ย. 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 96,995 98,995 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  96,995 98,995 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 94,995 96,995 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเีตยีง 92,995 94,995 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 13,900 13,900 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท่์านละ 72,900 72,900 
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หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เสน้ทางกรุงเทพฯ- ซูรคิ// ซูรคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวซี่าสวติเซอรแ์ลนด ์
• Swiss Travel Pass 4Days (2nd Class)  
• รถโคช้รบัทีส่นามบนิ-โรงแรมวนัแรกของการเดนิทาง และน าเทีย่ววนัสุดทา้ยของการเดนิทาง (เตม็วนั)  
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ย่านเมอืงเก่า,พระราชวงัและค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
• ค่าภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่30 
ก.ย.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
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• สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม
อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  

• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุ, คำ่แปล 
เอกสำรในกำรยื่นวซี่ำ, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อน
เดนิทางกลบัประเทศไทยหรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนัดหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านัดหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 30 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
• ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

• เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารในการขอยืน่วีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ยื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้ท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซื้อ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
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• รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
 

• หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
- ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลี่ยนชื่อและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
- ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุลและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบั

จากรา้นแปล 
- ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้ และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 

 
• หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนังสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้น
แปล 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 
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• หลกัฐานการเงิน   
-สเตทเม้นท์จากธนาคาร (Bank Statement) บญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั พร้อมประทบัตราจาก
ธนาคารทุกหน้า ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดหรอืไม่เกนิ 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า 
พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 
บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 

***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 
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      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................  รวม........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

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