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สวิสฟินเวอร.์..เท่ียวสวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 5คืน 

ด่ืมด ำ่และสมัผสับรรยำกำศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขำแอลป์ 

ชมน ้ำตกไรน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 
ขึน้เขำ James Bond007 @Mt.Schilthorn 
เท่ียวเซอรแ์มทเมืองเลก็ๆน่ำรกัๆในหบุเขำ 

**ถ่ายรปูเชค็อิน Toblerone Chocolate กบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์** 
เทีย่วไม่เหนือ่ย..พกัก่อน 1 คืน...โดยสายการบินโอมานแอร ์(WY)  

 
 
 
 
 
 
 

บรษิทัฯ น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสู่สวติเซอรแ์ลนด ์ชมควำมงำมของเทอืกเขำแอลป์ พรอ้มกบัเดนิทำงสู่ประสบกำรณ์ใหม่ ขึน้
ยอดเขำดงัของสวสิ ดงันี้ 
ซูริค  เมอืงศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
เซอรแ์มท หมู่บำ้นเซอรแ์มททีน่่ำรกัๆ และมบีรรยำกำศสบำยๆ ลอ้มดว้ยเขำสงูสวยงำม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพำหนะที ่

วุ่นวำยและเป็นเมอืงทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ท่องเทีย่วและขึ้นชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ไดส้วยงำมทีสุ่ด 
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟ

เพือ่ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส ำคญัๆหลำยแห่ง อาทิ Mt.Schillthorn ยอดเขำทีโ่ด่งดงัเป็นทีรู่จ้กัจำกกำร
ถ่ำยท ำภำพยนตรเ์จมสบ์อนด ์007  

เบิรน์ เมอืงหลวงประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยเูนสโกเมือ่ปี 1983 
ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสำบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวำลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ีชือ่เสยีงทีสุ่ด

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   
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ชาฟฮาวเซ่น เมอืงทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่
ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกที ่
สวยงามมาก 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัหยดุยำวๆๆๆเท่ียวแบบฟินๆ!!   30 เม.ย.-06 พ.ค. 2566 
 

วนัแรก  (30 เม.ย.66) กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมาน) - ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 9 เคำน์เตอรส์ำยกำรบินโอมำน 

แอร ์เคำน์เตอร ์T เจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเคร่ือง (กรณุำมำให้
ตรงเวลำ เน่ืองจำกกฎของสำยกำรบิน ท่ำนต้องมำแสดงตวัของท่ำนเอง) 
**กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงประเทศหรือต่ำงจงัหวดักรณุำตรวจสอบเวลำกำรเดินทำงแต่ละ
ก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำรส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรไ์ด้มี
กำรด ำเนินกำรไว้ล่วงหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำล เวลำกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลง** 

09.10 น.  ออกเดินทำงจำกกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินโอมำนแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-818 
12.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรงุมสักตั ประเทศโอมำน จำกนัน้น ำท่ำนแวะเปล่ียนเคร่ือง 
14.20 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินซูริค โดยสำยกำรบินโอมำนแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-153 
19.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำเดนิทำงสู่ใจกลำงเมอืงซูริค Zurich  
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 

วนัทีส่อง (01 พ.ค.66) ซูริค-ทาซ-เซอรแ์มท-ชมวิวยอดเขาแมทเธอฮอรน์-ทาซ 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองทำซ Tasch เมอืงเลก็ๆ น่ำรกัทีร่ำยลอ้มไปดว้ยยอดเขำสงูมำกมำยเป็นทศันียภำพที่

สวยมำกๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) และน ำท่ำนเปลีย่นเป็นนัง่รถไฟ Shuttle 
Train จำกเมอืงทำซสู่เมืองเซอรแ์มท   Zermatt เมอืงเลก็ๆ น่ำรกัและมบีรรยำกำศสบำยๆ ลอ้มดว้ยเขำสงู
สวยงำม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพำหนะทีวุ่่นวำย เน่ืองจำกไม่อนุญำตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บักำรยก
ย่องว่ำปลอดมลพษิทีด่แีห่งหนึ่งของโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 12 นำท)ี เมื่อเดนิทำงถงึเมอืงเซอรแ์มท 
น ำท่ำนเทีย่วชมเมอืงเซอรแ์มททีม่ธีรรมชำตทิวิทศัน์อนัยิง่ใหญส่วยงำมโดยมฉีำกหลงัเป็น “ยอดเขำแมท
เทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขำทีม่รีปูทรงคลำ้ยพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวำมสงูกว่ำ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล ควำมงำมทีแ่ปลกตำและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพำะตวัท ำใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่ำงช่วงชงิเพือ่ทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดัง่ตวัแทน
สญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลกต่ำงรูจ้กักนัเป็นอย่ำงดแีละผูผ้ลติหนังรำยใหญ่
อย่ำงพำรำเมำ้ทพ์คิเจอรท์ีน่ ำแมทเทอรฮ์อรน์ไปท ำเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ ำของผูค้นจำกทัว่โลก  
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หมำยเหตุ:  ท่ำนสำมำรถนัง่รถไฟไต่เขำสำยกอรน์เนอรแ์กรท Gornergrat Bahn ขึน้สู่ยอดเขำกอรน์
เนอรแ์กรท ยอดเขำทีเ่ป็นจุดชมววิของยอดเขำแมทเธอรฮ์อนไดส้วยทีสุ่ดและชดัเจนทีสุ่ด หรอืนัง่กระเชำ้
ไฟฟ้ำ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึน้ชมยอดเขำแมทเธอรฮ์อนในอกีดำ้น ซึง่กำรนัง่กระเชำ้ขึน้อยู่
กบัสภำพอำกำศในแต่ละวนั (กิจกรรมต่างๆไมไ่ด้รวมในคา่ทวัร ์หากสนใจกรณุาสอบถามรายละเอียด
กบัทางบริษทัฯทวัร)์  **เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชมเมอืงและเลือกซือ้สินค้ำ อิสระอำหำร
กลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**        
จนได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนนัง่รถไฟ shuttle Train กลบัสู่เมืองทำซ  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel Mountime, Tasch  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีส่าม (02 พ.ค.66) ทาซ-ยอดเขาชิลธอรน์ James Bond 007 - เลาเทรอบุรนเน่น-อินเทอรล์าเก้น 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ Stechelberg  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง)  จำกนัน้น ำท่ำนนัง่เคเบิล้คำรข์ึน้สู่

ยอดเขำชิลธอรน์ Mt.Schilthorn  ซึง่เป็นยอดเขำทีม่คีวำมสงู 2,970 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล  ยอดเขำ
ชลิธอรน์เป็นทีรู่จ้กัขึน้มำเนื่องจำกใชเ้ป็นสถำนทีถ่่ำยท ำหนังเรื่อง เจมสบ์อนด ์007 หลงัจำกนัน้มำผูค้นกร็ูจ้กั
ชลิธอรน์ในชื่อ Piz Gloria ตำมชือ่ในภำพยนตรซ์ึง่จำกยอดเขำนี้ท่ำนสำมำรถมองเหน็ววิทวิทศัน์แบบพำ
โนรำม่ำไดแ้บบ 360องศำ ในวนัทีส่ภำพอำกำศดสีำมำรถมองเหน็ไดเ้หน็ 3 ยอดเขำทีย่ิง่ใหญ่ ไดแ้ก่ 
Mt.Eiger , Mit.Monch และ Mt.Jungfraujoch  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเลำเทอรบ์รนุเน่น Lauterbrunnen หมูบ่ำ้น

เลก็ๆ ในหุบเขำสงูชนัหรอืทีเ่รยีกกนัว่ำ Lauterbrunnen Valley ซึง่เจ.
อำร.์อำร.์โทลคนี ผูแ้ต่งและนักประพนัธเ์รื่อง The Lord of The Ring ได้
เดนิทำงมำทีห่มูบ่ำ้นแห่งนี้เมื่อครัง้อำยุ 19 ปี จนเป็นแรงบนัดำลใจใน
กำรแต่งเรื่องเดอะ ลอรด์ ออฟเดอะรงิค ์และหมู่บำ้นแห่งนี้เองทีท่ ำให้
เกดิฉำกอนัสวยงำมตระกำรตำของเมอืง Rivendell ใน Middle Earth 
ของภำพยนตรเ์รื่องนี้ และใหท้ำ่นไดแ้วะถ่ำยรปูกบัน ้ำตกชเตำบบ์ำค 
Staubbach Falls น ้ำตกทีม่คีวำมสงูถงึ 200 เมตร ทีต่กลงมำจำกหน้ำ
ผำสงูชนัเป็นฉำกหลงัอนัสวยงำมรำวภำพวำด  
และเดนิทำงสู่เมืองอินเทอรล์ำเก้น Interlaken  เทีย่วชมเมอืงอนิเทอร์
ลำเกน้ทีต่ัง้อยู่เลยีบรมิแม่น ้ำอำเร่ ชมสวนสำธำรณะ Hohematte Park 
สวนสำธำรณะทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสวสิ จำกนัน้ใหท้่ำนชื่นชม
บรรยำกำศของตวัเมอืงทีม่ทีุ่งหญำ้กวำ้งกลำงเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ำรกัสรำ้งสสีนัใหต้วัเมอืงรวมทัง้มี
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อำคำรคำสโินคซูำลอำยุกว่ำ 100 ปี ทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและยงัเป็นคำสโินของเมอืงอกีดว้ย 
หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดแีบรนดด์งัของสวสิอำท ินำฬกิำ ชอ็คโกแลต  มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  **
เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชมเมอืงและเลือกซื้อสินค้ำ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**        
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Hotel Weisses Kruez, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ (03 พ.ค.66) อินเทอรล์าเก้น-เบิรน์-ลูเซิรน์ 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุเบิรน์ Bern เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมื่อ 800 ปีในยุคกลำง

ของยโุรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนแวะชมบอ่หมีสีน ้ำตำล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ และถ่ำยรปูภำยนอกกบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral of Bern มหำวหิำร
สไตลก์อธคิ ถอืเป็นมหำวหิำรทีส่งูทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด์ จำกนัน้ชมหอนำฬิกำดำรำศำสตรไ์ซ้ท์ กลอ็ค
เค่น Zytglogge Clock Tower อำยกุว่ำ 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตำออกมำเรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตี
บอกเวลำ ถดัจำกหอนำฬกิำไปไม่ไกล จะเป็นไอน์สไตน์เฮำส ์Einstein House ใหท้่ำนแวะถ่ำยรปู
ภำยนอกกบับำ้นทีอ่ลัเบริต์ ไอน์สไตน์ เคยอำศยัอยูช่่วงเวลำหนึ่ง ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงขำ้วของ
เครื่องใชต้่ำงๆ รวมถงึภำพถ่ำย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักฟิสกิสช์ื่อกอ้งโลกคนน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงบนถนนมำรค์กำสเซ Marktgasse ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็น

ย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำรเดนิทำงเทีย่วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี  
จนไดเ้วลำสมควรน ำเดนิทำงสู่เมืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง
ท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีย่งัคงมคีวำมสวยงำมไวไ้ดเ้หมอืนเดมิ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Ibis Styles Hotel, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีห้่า (04 พ.ค.66) ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเพล-ลูเซิรน์ 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนชมอนุสำวรียสิ์งโต Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้ำผำของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ให้

ระลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส และชม
สะพำนไมช้ำเพล Chapel Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำ
จัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำน้ีเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลู
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เซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm อยู่กลำงสะพำน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันักโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้
ของมคี่ำของเมอืงไวถ้อืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแกท่ีสุ่ดในยโุรป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิเล่นชมววิเมอืงลูเซริน์ ทีต่ัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสำบลูเซริน์ซึง่ตลอดสองฝัง่ของทะเลสำบมี

บำ้นเรอืนสไตลส์วสิชำเล่ตต์ัง้เรยีงรำยโดยมฉีำกหลงัเป็นเทอืกเขำแอลป์อนัสวยงำมตระกำรตำ 
 โดยท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ชมก ำแพงเมอืงเก่ำ Musegg Wall Lucerne ก ำแพงเมอืงทีล่อ้มรอบตวัเมอืงลูเซริน์

และยงัคงมคีวำมสมบูรณ์ หรอืเดนิเล่นย่ำนเมอืงเก่ำของลูเซริน์ ซึง่เป็นจุดท่องเทีย่วส ำคญัอกีแหง่ โดย
ทำงเดนิในย่ำนเมอืงเก่ำจะเป็นถนนเสน้เลก็ๆ ทีส่องขำ้งทำงเตม็ไปดว้ยอำคำรบำ้นเรอืนและรำ้นขำยสนิคำ้
ต่ำงๆ  **เพือ่ควำมสะดวกในกำรเท่ียวชมเมอืงและเลือกซื้อสินค้ำ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั**        

 จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่นครซูริค Zurich (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
และน ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก (05 พ.ค.66) ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ- ช้อปป้ิง-สนามบิน 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองชำฟฮำวเซ่น Schaffhausen (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึ 
Neuhausen Rhein Falls ท่ีตัง้ของน ้ำตกไรน์ น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ทวปียโุรป เกดิจำกกำรทีแ่ม่น ้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของยโุรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำ
แอลป์ ตวัน ้ำตกมคีวำมสงู 25 เมตร อสิระใหท้่ำนไดช้ื่นชมธรรมชำตแิละถำ่ยรปูตำมอธัยำศยั   
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จำกนัน้เดนิทำงกลบัสู่นครซูริค Zurich ชมย่ำนเมอืงเก่ำลนิเดอรฮ์อฟ ผ่ำนชม The Rathaus หรอือกีชื่อ
หนึ่งทีคุ่น้เคยดอีย่ำง Zurich’s Town Hall สรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถำนทีร่ำชกำรทอ้งถิน่ใน
เมอืงซูรคิทีไ่ดร้บักำรปรบัปรุงเรือ่ยมำจนถงึปัจจบุนั ผ่ำนชมโบสถ์กรอสมุนเตอร ์Grossmunster Church 
มหำวหิำรคู่บำ้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้ำลมิมตัเช่นกนัปัจจุบนั
กลำยเป็นหนึ่งในสถำนทีท่่องเทีย่วของซูรคิ และเดนิขำ้มสะพำนไปอกีฝัง่ของแม่น ้ำผ่ำนชมโบสถ์ฟรอมุน
สเตอร ์Fraumunster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซูรคิ ทีส่รำ้งขึน้จำกซำกปรกัหกัพงัของวหิำร
ส ำหรบัสตรชีนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยัก่อนภำยหลงัไดพ้ระรำชทำนใหก้บัคณะนักบญุเบเนดกิต ์ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงย่ำนถนนช้อปป้ิงใจกลำงนครซูรคิบรเิวณถนนบำห์นโฮฟซตรำสเซอ  

Bahnhofstrasse ย่ำนชอ้ปป้ิงทีห่รหูรำทีสุ่ดในเมอืงซูรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสำยนี้ไม่ใช่
ถนนสำยทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรปดว้ยมคีวำมยำวประมำณ 1.4 
กโิลเมตร เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและเป็นศูนยก์ลำงของเมอืงซูรคิผูค้นชอบนัดพบปะกนัทีน่ี่ โดยมรีำ้นคำ้ใหไ้ด้
เลอืกซื้อของกนัมำกมำย ตลอดสองขำ้งทำงเป็นทีต่ัง้ของหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นแบรนดเ์นมไม่ว่ำจะเป็น 
Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry เป็นตน้  รำ้นคำ้อญัมณี รำ้นเครื่องประดบั  รำ้นนำฬกิำ
และโรงแรมระดบัหรจู ำนวนมำก และท่ำนสำมำรถเดนิเล่นเทีย่วชมบรรยำกำศจำกถนนนี้ไปทีท่ะเลสำบได ้
** เพื่อควำมสะดวกในกำรเท่ียวชมและเลอืกซือ้สินค้ำ อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั ** 
สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู่สนำมบินซูริค และเผื่อเวลำส ำหรบักำรท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ  

21.35 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงจำกนครซูริค  โดยสำยกำรบินโอมำนแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-154 
 

วนัทีเ่จด็ (06 พ.ค.66) กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินกรงุมสักตั ประเทศโอมำน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น.  ออกจำกเดินทำงจำกสนำมบินกรงุมสักตั โดยสำยกำรบินโอมำนแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815 
18.00 น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภำพ..  

**กรณีท่ีบำงท่ำนเดินทำงต่อไปต่ำงประเทศหรือต่ำงจงัหวดักรณุำตรวจสอบเวลำกำรเดินทำงแต่ละ
ก ำหนดกำรเดินทำงอีกครัง้ก่อนท ำกำรจองตัว๋โดยสำรส่วนตวัของท่ำน เน่ืองจำกรำยกำรทวัรเ์ป็นได้
มีกำรด ำเนินกำรไว้ลว่งหน้ำหลำยเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูำลเวลำกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลง** 

 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ และหำกท่ีพกัตำมรำยกำรไม่ได้รบักำรยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท ำกำรเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำเดินทำง วนัหยดุยำวๆๆๆเท่ียวแบบฟินๆ!!   30 เม.ย.-06 พ.ค. 2566 
 

 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่ำบริกำรด้ำนวีซ่ำและค่ำบริกำรท่ำนละ 4,800 บำท //  
ค่ำทิปคนขบัและค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,700 บำท ช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสดุท้ำย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

หมำยเหตุ 

อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช ำระมดัจ ำหลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจำกเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ำมำรถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทำงได้รวมทัง้ไม่สำมำรถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทั
ทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรยื่นวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไมส่ำมำรถยื่นวีซ่ำพร้อมคณะได้ และ
กรณุำสอบถำมกบัทำงบริษทัฯทวัรก่์อนออกตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินของท่ำนทุกครัง้  
***กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15-20 วนัท ำกำร ซ่ึงผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบักำรสแกนน้ิวมือจำกศนูยร์บัค ำร้องของสถำนทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรำยละเอียดโดยกำร
กรอกในใบรำยละเอียดด้ำนล่ำง และ ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง และส่งเอกสำรให้ครบเพื่อท ำกำรนัดหมำย ** 
 
 
 
 

สวิสฟินเวอร ์
ทวัรส์วิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 5 คืน / WY 

(ขึ้น Mt.Schilthorn + เท่ียวเซอรแ์มท) 

30 เม.ย.-06 พ.ค. 

รำคำผูใ้หญ่ ท่ำนละ 76,995.- 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน)  76,995.- 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) มเีตยีง 74,995 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี (เดก็1 ท่ำนพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) ไม่มเีตยีง 72,995 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่ำนละ 14,500 

ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรเครือ่งบนิแลว้ รำคำทวัรท่์ำนละ 50,995 
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อตัรำน้ีรวมบริกำร 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำงกรุงเทพฯ- ซูรคิ// ซูรคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำนต่อหอ้ง)เน่ืองจำกโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทำง 3 ท่ำน ท่ำนตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระค่ำพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำภำษสี ำหรบันักท่องเทีย่วหรอืภำษเีมอืงส ำหรบักำรเขำ้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำธรรมเนียมบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร,ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หำกสนใจซื้อประกนัสุขภำพหรอื
ประกนัภยักำรเดนิทำงแบบอื่นๆ กรุณำตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัร ์

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่20 
ก.พ.2566 หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษี
ใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมั/จ ำกดั 1 ใบ/ท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบรกิำรดำ้นกำรนัดหมำยและเอกสำร ท่ำนละ 4,800 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถและทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,700บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำทปิพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแหง่ ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำร

บรกิำรยกกระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่, ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควดิก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทยและก่อนเดนิทำงกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

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

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์กำรจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอำยุ และจะตอ้งมอีำยไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่ำ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รำยละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทำงบรษิทัฯ ไดเ้อกสำรครบทกุท่ำนที่
เดนิทำงแลว้ จะเริม่ด ำเนินกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีป่ระเทศปลำยทำงก ำหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรำยละเอยีดเกีย่วกบักำรนัดหมำยกำรท ำวซี่ำโดยละเอยีด เพื่อทำงเจำ้หน้ำทีจ่ะ
ด ำเนินกำรนัดหมำยยื่นวซี่ำพรอ้มเอกสำรประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ ำเป็นส ำหรบักำรท ำนัดหมำย 

ขัน้ตอน 3 ท่ำนช ำระเงนิค่ำทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนกำรเดนิทำงอย่ำงน้อยก่อนกำรเดนิทำง 21 วนั เพื่อทีท่ำงบรษิทัจะ 
ไดน้ ำไปเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรเดนิทำงของคณะทวัร ์

 
กำรช ำระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผู้โดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว 
 
กำรยกเลิก 
1.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิัทฯขอสงวนสทิธิ ์
ในกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
ค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
2.หำกมกีำรยกเลกิไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของค่ำทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิค่ำมดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, ค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรขอวซี่ำ 
และค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 
3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ำทวัร์ทัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีลู่กคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมำยเหตุ  
• ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

• รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

• กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืควำมประพฤตส่ิอไปในทำงเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่อง
ตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
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• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน
ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำรอนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 
ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

• ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

• เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

• หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่
ตดิกนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 
1 เตียงพบัเสริม หรืออำจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมำ 3 ท่ำน  

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

สทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำงอำบน ้ำ ซึง่

ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสำรในกำรขอยืน่วีซ่ำเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลำพิจำรณำโดยรวม 15-20 วนัท ำกำรหรือมำกกว่ำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 

- ผู้ยื่นค ำร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมำยยื่นค ำร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลำนัดหมำยเป็นไปตำมกฏของสถำนทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ำยหำกไม่ได้มำตรฐำน ต้องท ำกำรถ่ำยใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค ำร้องต้องช ำระเงินค่ำถ่ำยรปูด้วยตนเอง 

- กำรถ่ำยส ำเนำเอกสำรใดๆ ผู้ยื่นค ำร้องช ำระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ยื่นค ำร้อง กรณุำส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส ำหรบัเพื่อใช้ในกำร

ท ำนัดหมำย กรณุำกรอกข้อมลูตำมควำมเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผู้ยื่นค ำร้องสูงอำยุมำกๆ หรือเดก็เลก็มำกๆ 

- เอกสำรต้นฉบบัท่ีเป็นภำษำไทย อำทิ ส ำเนำหนังสือรบัรองบริษทั / กิจกำรร้ำนค้ำ, ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (กรณีเดก็), 

ส ำเนำสูติบตัร (กรณีผู้ท่ีอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี), ส ำเนำทะเบยีนสมรส, ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ, ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ, ส ำเนำใบ

เปล่ียนนำมสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภำษำองักฤษ ทัง้น้ีทำงบริษทัฯ จะบริกำรท่ำน ยกเวน้ ส ำเนำหนังสือสญัญำซื้อ

ขำย/สญัญำกู้/สญัญำอำชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหำระบุเจำะจง กรณุำใช้บริกำรศนูยก์ำรแปลภำษำองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ควำมผิดพลำดในด้ำนงำนแปล ค่ำใช้จ่ำยผู้ยื่นค ำร้องจะต้องช ำระด้วยตนเอง 

 
• หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

• รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รปู 
เน้นขนำดใบหน้ำ  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

• ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษทีม่ตีรำประทบัจำกรำ้นแปล 
 

• หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์้ำนและเบอรมื์อถือ  
- ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้ และกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษทีม่ตีรำประทบัจำกรำ้นแปล 
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- ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษทีม่ตีรำประทบัจำกรำ้นแปล 
- ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุลและกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษทีม่ตีรำประทบั

จำกรำ้นแปล 
- ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้ และกรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษทีม่ตีรำประทบัจำกรำ้นแปล 

 
• หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบ่งช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน และระบุวนัลำงำนหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทำงอย่ำงชดัเจน (หนังสอืรบัรองกำร
ท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษทีม่ตีรำประทบัจำกรำ้น
แปล 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บ้ำน   
• หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) 
 

• หลกัฐำนกำรเงิน   
-  สเตทเม้นท์จำกธนำคำร (Bank Statement) บญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดท
ถงึเดอืนปัจจบุนัทีสุ่ดหรอืไม่เกนิ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 

• กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแตง่กำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แตห่ำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเขำ้ยโุรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัควำมเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ ทำงศนูยย่ื์นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม ่
กรณุำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยวำ่งไว้ อำทิ เกษียณ / แม่บ้ำน / อำชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  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) 
 

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

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 

 
 
 

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

