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ท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ 1 ใน Bucket List ท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกใฝ่ฝัน 

ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 
นั่งรถไฟสาย Panorama (Lucerne-Interlaken Express) 

เข้าชมปราสาทชิลยอง + ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
ข้ึนชม 3 เขาท่ีฮอตท่ีสุด ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe 

ชมราชินีแห่งขุนเขา Mt.Rigi -นั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ึนเขา Glacier3000 
ชมน้ำตกไรน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 

เท่ียวมงเทรอซ์เมืองริมทะเลสาบเจนีวาและชมศาลาไทยในโลซานน์ 
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เท่ียวไม่เหนื่อย..พักก่อน 1 คืน...โดยสายการบินโอมานแอร์ (WY) 
 

 

 

 
 
 

กำหนดการเดินทาง 9-15 เม.ย./30 เม.ย.-06 พ.ค./26 พ.ค.- 01 มิ.ย.2566 
วันแรก  กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) 
06.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร์สายการบินโอมาน แอร์ เคาน์เตอร ์T 

เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (กรุณามาให้ตรงเวลา เนื่องจากกฎของสายการ
บิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง) 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการ
เดินทางอีกคร้ังก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการ
ดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง** 

09.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิโอมานแอร์ เท่ียวบินที ่WY-818 
12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากน้ันนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
14.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซูรคิ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินที ่WY-153 
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านข้ันตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับที่สนามบิน จากนั้นนำเดินทางสู่ใจกลางเมืองซูริค Zurich เมือง
ศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกจิของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

นำท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ีสอง ซูริค-Arth Goldau-นั่งรถไฟไตเ่ขาขึ้นยอดเขา Mt. Rigi Klum-วิทซ์นาว-ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น-อนุสาวรียส์ิงโต-

สะพานไม้ชาเพล-ลเูซิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านฝากกระเปา๋ใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากซูริคไปท่ีเมืองลูเซิร์นแบบ Express Group Luggage Door to 
Door) **   
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟนครซูริค Zurich HB สู่ Arth-Goldau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 
นาที)  ให้ท่านได้ชมวิวระหว่างทางจนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟ Arth-Goldau   
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขา Cogwheel Railway ขึ้นสูย่อดเขา Mt.Rigi Klum โดยรถไฟสายนี้เปิดใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1871 นับเป็นรถไฟไต่เขาทีเ่ก่าแกท่ี่สุดในยุโรป อสิระให้ท่านได้ชมวิวบน Mt.Rigi Klum ที่ได้ช่ือว่าเป็น “ราชินีแห่ง
ขุนเขา” ตั้งอยู่บนความสงูจากระดบัน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกินีม้ีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่าราชินิ
แห่งภูเขา เพราะวันที่อากาศดสีามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆได้รอบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ชมวิวแบบพา
โนรามาโอบลอ้มด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บ่าย นำท่านน่ังรถไฟไต่เขาลงไปยังเมืองวิทซ์นาว Vitznau และนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์น จากท่าเรอืวิทซ์นาวสู่

ท่าเรือเมืองลูเซริ์น ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิวตลอดสองฝัง่ของทะเลสาบที่มีบ้านเรอืนสไตลส์วิสชาเล่ต์ต้ังเรียงรายโดยมี
ฉากหลงัเป็นเทอืกเขาแอลป์อันสวยงามตตระการตาจนกระทั่งเดินทางถึงเมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวอันดับ
หนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแล้วแต่ลเูซริน์ก็ยังคงมีความสวยงามเช่นเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์นโดยเริม่จาก ชมอนุสาวรยี์สิงโต Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาใน
เมืองเป็นสัญลักษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส 
จากนั้นชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่ร้างขึ้นตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่ว
ด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมอืงลูเซริ์น โดยมหีอคอย
น้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนกัโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มี
ลักษณะเป็นรปูทรงแปดเหลี่ยมทีม่ีฐานเช่ือมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมือ่
ปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คียงของเดิมถือเป็นสะพานไม้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป  
จากน้ันนำท่านรบักระเปา๋พร้อมเช็คอินเข้าพักโรงแรม Ibis Styles Hotel, Lucerne หรือระดับเทียบเท่า 
อิสระให้ท่านพกัผอ่นหรือเดินเล่นชมเมืองลเูซริ์น  ***อิสระรบัประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย*** 
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วันท่ีสาม ลูเซิร์น-นั่งรถไฟสายพาโนรามา่ Lucerne-Interlaken Express-อินเทอร์ลาเก้น-Grindelwald Terminal-น่ัง

กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express- ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe-เลาเทอร์บรุนเน่น-อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

**นำท่านฝากกระเปา๋ใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากลเูซิร์นไปท่ีเมืองอินเทอร์ลาเกน้แบบ Express Group 
Luggage Door to Door)**  

08.00 น. นำท่านนั่งรถไฟสายพาโนรามา่ Lucerne-Interlaken Express จากสถานีรถไฟลเูซริ์นมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟเมืองอิน
เทอร์ลาเก้น Interlaken Ost.  เมอืงสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็น
ที่ตั้งของสถานีรถไฟเพือ่ต่อไปยังแหลง่ท่องเที่ยวสำคัญๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) จนกระทัง่ถึงสถานีรถไฟ
เมืองอินเทอรล์าเก้น  และนำท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเพื่อเดนิทางต่อสูเ่มืองกรินเดอวาลด์ เพื่อนำท่านสู่สถานีกรินเดอ
วาลด์ Grindelwald Terminal (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) จากนั้นนำท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าตัวใหม่ลา่สุด 
Eiger Express ทีเ่พิ่งเปิดตัวเมือ่ธันวาคม 2563 สู่สถานี Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝัง่เหนือ (ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที) และขึน้รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) ไต่เขาข้ึนสู่ยอดเขา
จุงฟราว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 26 นาที) ซึง่
ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของ
ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแนวป่าสนที่งดงามและ
ยิ่งใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอด
เขาจุงฟราวยอร์ค  ซึง่มีความสงูกว่า 3,454 เมตร
จากระดบัน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า 
TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปี
ของการกอ่สร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของ
การก่อสร้าง และนำท่านชมวิวสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำ
ชมถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ้ไปรษณียบัตรสง่กลับบา้น
จาก TOP OF EUROPE อสิระให้ท่านมเีวลาอย่างเต็มที่ทีจ่ะเก็บภาพทีร่ะลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้
ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็อิ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมืองบนยอดเขา 
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บ่าย นำท่านเดินทางลงจากจุงฟราวสูส่ถานีรถไฟฟ้าเมืองเลาเทอรบ์รุนเน่น Lauterbrunnen โดยเป็นเส้นทางรถไฟอีกด้าน
หนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค) หมู่บ้านเลก็ๆ ในรัฐเบิร์นของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาสงูชันหรอืที่เรียกกันว่า 
Lauterbrunnen Valley ซึ่งเจ.อาร.์อาร์.โทลคีน ผู้แต่งและนักประพันธ์เรื่อง 
The Lord of The Ring ได้เดินทางมาทีห่มู่บ้านแห่งนีเ้มื่อครั้งอายุ 19 ปี จน
เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องเดอะ ลอร์ด ออฟเดอะริงค์ และหมู่บ้านแห่งนี้
เองทีท่ำใหเ้กิดฉากอันสวยงามตระการตาของเมือง Rivendell ใน Middle 
Earth ของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึง่เลาเทอรบ์รุนเน่นเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่
วุ่นวายและยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ด้วย นำท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารกัๆ แห่งนี้ไปยงัน้ำตกช
เตาบ์บาค Staubbach Falls น้ำตกที่มีความสูงถึง 200 เมตร ที่ตกลงมาจาก
หน้าผาสูงชันเป็นฉากหลังอันสวยงามราวภาพวาด อิสระใหท้่านได้เดินเล่น
ถ่ายรูปชมวิวทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอนัสมควรนำท่านน่ัง
รถไฟสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken  นำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์
ลาเก้น ที่ตัง้อยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park 
สวนสาธารณะทีม่ีวิวที่สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นใหท้่านเดินเล่นพักผ่อนช่ืนชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มทีุ่งหญา้
กว้างกลางเมอืงมสีวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสสีันให้ตัวเมืองรวมทัง้มีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลอืกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิสอาทิ 
นาฬิกา ช็อคโกแลต  มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ  
จากน้ันนำท่านรบักระเปา๋พร้อมเช็คอินเข้าพักโรงแรม Hey Hotel, Interlaken หรือระดบัเทียบเท่า 
อิสระให้ท่านพกัผอ่นหรือเดินเล่นชมเมืองอินเทอรล์าเก้น  ***อิสระรับประทานอาหารคำ่ตามอัธยาศัย*** 

วันท่ีสี่ อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น-โลซานน์-ศาลาไทย-มองเทรอซ ์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

**นำท่านฝากกระเปา๋ใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากอินเทอร์ลาเก้นไปที่เมืองมองเทรอซ์แบบ Express Group 
Luggage Door to Door)**   

 จากนั้นนำท่านเดินทางจากสถานีรถไฟเมืองอินเทอร์ลาเก้นสูส่ถานีรถไฟสู่กรุงเบิร์น Bern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้น
เมื่อ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยเูนสโก้ประกาศให้ส่วน
หนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ให้ท่านได้ชมวิวระหว่างสอง
ข้างทางจนกระทั่งถึงสถานีรถไฟกรุงเบริ์น Berne 
BahnHof  นำท่านผ่านชมบรเิวณบ่อหมีสีน้ำตาล Bear 
Park สัตว์ที่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบิร์น จากนั้นชมและ
ถ่ายรูปภายนอกกบัโบสถ์แห่งกรุงเบิร์น The 
Cathedral of Bern มหาวิหารแหง่นี้ถูกสร้างขึ้นใน
สไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค. ศ.1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 
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100 เมตร สร้างแล้วเสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบัตทิางวัฒนธรรม
ของสวิสด้วย และนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบนถนนมารค์กาสเซ Marktgasse ซึง่ปจัจบุันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบู
ติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบัการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี แวะชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์
ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุก๊ตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ช่ัวโมงที่นาฬิกาตี
บอกเวลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านน่ังรถไฟจากกรงุเบิร์นสูส่ถานีรถไฟเมืองโลซานน์ Lausanne (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง)  

จากนั้นนำท่านชมเมืองโลซานน์เมอืงใหญ่อันดับ 5 ของสวิตเซอรเ์เลนด์ ตั้งอยู่รมิทะเลสาบเจนีวาทีเ่เสนจะงดงาม โดยฝั่ง
ตรงข้ามเป็นเมืองคาสิโนช่ือดังของฝรั่งเศสอย่าง vian-les-
Bains เมืองโลซานน์มีความสวยงามคลาสสิคเต็มไปด้วยโบสถ์ที่
มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคและเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จกัดีในสวิส 
นอกจากเป็นเมืองที่ประทบัของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำเร็จการศึกษาด้วย 
เดินทางจนกระทั่งถึงสถานีรถไฟเมืองโลซานน์ จากนั้นนำท่าน
เดินเที่ยวชมเมืองโลซานน์ ผ่านชมบริเวณวิหารแห่งเมืองโล
ซานน์ หรือช่ือเดิมรูจ้ักกันในนาม Cathedral of Notre Dame 
of Lausanne โบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิค บริเวณซุม้ทางเข้ามีการแกะสลักอย่างสวยงาม ส่วนด้านในมีกระจกสีทีส่ามารถข้ึนบันได 160 
ข้ันข้ึนไปยังยอดของวิหารได้ เดิมวิหารโลซานน์นีม้ีช่ือว่าวิหารนอเทรอดาม ตามการตั้งช่ือของนิกายคาทอลิกแต่เมื่อ
เปลี่ยนเป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ในยุคที่มีการปฏิรปู
ศาสนา จึงไม่มีใครเรียกวิหารแห่งนี้ว่าวิหารนอเทรอดามอีก
ต่อไปแต่เรียกเป็นมหาวิหารโลซานน์แทน จากนั้นนำท่านชม
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก Olympic Museum ที่จัดแสดงประวัติ
ความเป็นมาของกีฬาโอลมิปิกตัง้แต่จัดการแข่งขันครั้งแรกที่
ประเทศกรีซเมื่อกอ่นคริสตกาล มาจนถึงการแข่งขันโอลิมปกิ
ในยุคปัจจบุัน จึงมีคบเพลงิสวยๆ ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกีฬา
โอลิมปิกในแต่ละปีให้ได้ชม ด้วยเหตผุลที่ว่าสำนักงานใหญ่ของ
คณะกรรมการโอลมิปิกสากลตั้งอยู่ในเมืองโลซานน์ จึงเป็น
ที่มาในการก่อสร้างพพิิธภัณฑ์โอลิมปิกแห่งนี้ข้ึนในโลซานน์ด้วยและได้รับการยกย่องใหเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมอันดับต้นๆ
ของยุโรป และนำท่านถา่ยรูปกบัศาลาไทย Thai Pavilion ที่รฐับาลไทยสง่ไปตั้งในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ใกล้
กลับพิพิธภัณฑ์โอลมิปิก ซึง่ศาลาไทยตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรปูปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา จนได้เวลาอันสมควร
นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองมงเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิส ที่ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา หรือ Lac 
Le’man ในภาษาฝรั่งเศส และได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” ที่มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  

นำท่านรบักระเป๋าพร้อมเชค็อินเขา้พักโรงแรม Eden Palace Au Lac Hotel, Montreux หรือระดับเทียบเท่า 
อิสระให้ท่านพกัผอ่นหรือเดินเล่นชมเมืองมองเทรอซ์  ***อิสระรับประทานอาหารคำ่ตามอัธยาศัย*** 
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วันท่ีห้า มองเทรอซ์-โกลเดอ ปิยง- นั่งกระเชา้ไฟฟ้าขึ้นเขา Glacier 3000-ปราสาทชิลยอง-ซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

***นำท่านฝากกระเปา๋ใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากมองเทรอซ์ไปที่ซูริคแบบ Express Group Luggage Door 
to Door)***  
จากนัน้นำท่านนั่งรถไฟจากมองเทรอซเ์ดินทางสู่เมืองโกลเดอ ปิยง Col Du 
Pillon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ช่ัวโมง) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้า
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จผุู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษข์ึ้นสูย่อด
เขา Glacier 3000 และนำท่านเดินขา้ม The Peak Walk by Tissot 
สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาทีร่ะดบัความสูง 3,000 เมตร 
ท่านจะได้ชมทัศนียภาพทีส่วยงามของเทือกเขาแอลป์อันสวยงามแบบกว้างไกล
สุดสายตา  

***เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียวอิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บนยอดเขาตามอัธยาศัย*** 

บ่าย นำท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองมองเทรอซ์ นำท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง Chillon 
Castle ปราสาทยุคกลางทีม่ีความเก่าแกก่ว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้น
ในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอญัมณีทางประวัติศาสตร์ของ
สวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองมองเท
รอซเ์มืองตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ีช่ือเสียงเย้า
ยวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพกัผอ่น ด้วยความเงียบสงบ
ของตัวเมืองกับบรรยากาศทีสุ่ดแสนสบาย จากนั้นนำ
ท่านชมรูปปั้นของ เฟรดด้ี เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีน
เจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถัดไป
เป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกบั
คาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซ์
สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนช้ันทั้งหมด 29 ช้ัน 
ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย จนไดเ้วลาอันสมควรนำท่าน
เดินทางจากสถานีรถไฟเมืองมองเทรอซ์สูส่ถานีรถไฟ
นครซูริค Zurich 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
นำท่านรบักระเป๋าพร้อมเชค็อินเขา้พักโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือระดับเทียบเท่า ***
อิสระรับประทานอาหารคำ่ตามอัธยาศัย*** 

วันท่ีหก ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-ย่านเมืองเก่าลนิเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-ช้อปปิ้ง-สนามบนิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก รถโค้ชรอรบัและนำทา่นเดินทางสู่เมืองชาฟฮาวเซน่ Schaffhausen (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) จนกระทัง่ถึง Neuhausen Rhein Falls ท่ีตั้งของน้ำตกไรน์ นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ 
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น้ำตกที่ใหญท่ี่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึง่เปน็แม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากต้นน้ำใน
เทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดบัจงึกลายเป็นน้ำตกทีส่วยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร 
กว้าง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 -17,000 ป ีอิสระใหท้่านได้ช่ืนชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็นทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางกลบัสู่นครซรูิค นำท่านชม

ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านอาคาร
บ้านเรอืนร้านค้าย่านเมืองเก่า นำท่านผ่าน
ชม The Rathaus หรืออกีช่ือหนึ่งที่คุ้นเคย
ดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1694 ถึงป ี1698 เป็นสถานที่ราชการ
ท้องถ่ินในเมอืงซรูิค ตั้งอยู่รมิแม่น้ำลิมมัต
แต่เดิมเคยเป็นหอ้งประชุมสภาเทศบาล
เมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการ
ปรับปรงุเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำ
ท่านชมภายนอกและถ่ายรปูกบัโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมอืงซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองซรูิค ตั้งอยู่บริเวณรมิฝัง่แม่น้ำลมิมัตเช่นกัน ปจัจุบนักลายเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเที่ยวของซูริค และนำท่านเดนิ
ข้ามสะพานไปอกีฝัง่ของแม่น้ำ ผ่านชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ที่
สร้างข้ึนจากซากปรักหกัพังของวิหารสำหรบัสตรีชนช้ันขุนนางช้ันสูงในสมัยก่อนโดยกษัตริย์แหง่บาวาเรียเพื่อพระราชธิดา
ฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาด
ใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดต้ังในปีค.ศ. 1970 
ซึ่งจิตรกรคนน้ีโด่งดังอย่างยิ่งในแถบยโุรป อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ  Bahnhofstrasse 
ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราทีสุ่ดในเมืองซรูิค และใหญ่ทีสุ่ดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่แค่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีทีสุ่ดในยุโรปด้วยมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นแหลง่ช้อปปิ้งและเป็นศูนย์กลาง
ของเมืองซรูิคผู้คนชอบนัดพบปะกันที่นี่ โดยมรี้านค้าให้ได้เลอืกซื้อของกันมากมาย ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตัง้ของ
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ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry เป็นต้น  ร้านค้าอัญมณี 
ร้านเครื่องประดบั  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรูจำนวนมาก และท่านสามารถเดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศจากถนนนี้
ไปที่ทะเลสาบได้ 

** เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชมและเลือกซื้อสนิค้า อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ** 
สมควรแกเ่วลานำท่านออกเดินทางสูส่นามบินซรูิค และเผื่อเวลาสำหรบัการทำคืนภาษีที่สนามบิน  
21.35 น. นำท่านออกเดินทางจากนครซูรคิ  โดยสายการบินโอมานแอร์ เท่ียวบินที่ WY-154 
 
วันท่ีเจ็ด กรุงมัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ 
06.20  น.เดินทางถึงสนามบินกรุงมสักัต ประเทศโอมาน เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.50 น. ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์ เท่ียวบินที ่WY-815 
18.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..  
 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกคร้ัง
ก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่ส์และได้มีการดำเนนิการไว้ล่วงหน้าหลาย

เดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลง** 
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากท่ีพักตามรายการไม่ได้รบัการยืนยัน  

บริษัทฯ ขอทำการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักในระดับเดียวกันหรอืเมืองใกล้เคียงให้  
ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องคณะเป็นสำคัญ 

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

**ราคานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบิน** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนำ้มัน ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนญุาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เขา้พักแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
 

Swiss in Train 
 

9-15 เม.ย. / 
30 เม.ย.-06 พ.ค. 

26 พ.ค.-01 มิ.ย. 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 96,995 98,995 

เด็กอายุตำ่กว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  96,995 98,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตยีง 94,995 96,995 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 92,995 94,995 

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 13,900 13,900 

สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว ราคาทัวรท์่านละ 70,900 70,900 
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หมายเหต ุ
อัตราคา่เดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน ตามข้อกำหนดและเง่ือนไขของบริษัทฯและ
จะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
• เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมท้ังไมส่ามารถ Refund ตั๋วได้  
กรณีท่านท่ีมีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไมใ่ช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซา่ ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
 
***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตวัเองและ
ได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รบัคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านลา่ง 
และ สำเนาหนา้หนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือทำการนัดหมาย ** 
 
อัตรานี้รวมบริการ 
• ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ- ซูริค// ซรูิค-กรุงเทพฯ ช้ันประหยัด 
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่

เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม  
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
• Swiss Travel Pass 4Days (2nd Class)  
• รถโค้ชรับทีส่นามบิน-โรงแรมวันแรกของการเดินทาง และนำเที่ยววันสุดท้ายของการเดินทาง (เต็มวัน)  
• ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทปิไกด์ท้องถ่ินย่านเมืองเก่า,พระราชวังและค่าทิปหัวหน้าทัวรท์ี่เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
• ค่าภาษีสำหรับนกัท่องเที่ยวหรือภาษีเมอืงสำหรับการเข้าพกัในเมืองทุกแหง่ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศกท์้องถ่ินในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรงุเทพฯอำนวยความสะดวก

แก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกันอบุัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึง่เดก็อายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั้น ไมไ่ด้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอบุัติเหตุ อาทิ ค่าต๋ัวโดยสาร,
ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษัิทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการ
เดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ัวร ์

• ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 30 ก.ย.
2565 หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมี
การชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ 
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัม/จำกัด 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทำหนงัสือเดินทาง 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
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• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนต่างด้าว 
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเปา๋และทรพัย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการ

ยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ 
• ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก 
• สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการใหบ้รกิารฟรีหรือบางโรงแรมอาจมี

ให้บรกิารบนห้องพักด้วยข้ึนอยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากทีร่ะบุ, ค่าแปล 
เอกสารในการยื่นวีซ่า, ค่าบริการทีเ่กี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนยีมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทาง
กลับประเทศไทยหรอือื่นๆ ที่มิไดร้ะบุไว้ในรายการ 

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

 
ขั้นตอนการสมัครร่วมเดินทางกบัทัวร์ 

ขั้นตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรือแบบฟอรม์การจองทัวร์ + Copy passport ที่ยังไมห่มดอายุ และจะตอ้งมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอรม์รายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเติม เมื่อทางบริษัทฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนทีป่ระเทศปลายทางกำหนด 

ขั้นตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการทำวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
นัดหมายย่ืนวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบื้องต้นทีจ่ำเปน็สำหรบัการทำนัดหมาย 

ขั้นตอน 3 ท่านชำระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อที่ทางบริษัทจะ 
ได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

การชำระเงิน 
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทนัที

หลงัจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเกบ็ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันกอ่นวันที่นำเที่ยว 
การยกเลิก 
1.หากมีการยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การเกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามัดจำต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นอื่นๆ 
2.หากมีการยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่กิดข้ึนจริง อาทิ ค่ามัดจำต๋ัวโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
4.กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีทีลู่กค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทกุครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
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หมายเหตุ  
• ผู้ทีส่ามารถเดินทางเข้ายุโรปได้น้ัน จะต้องได้รบัการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการเดนิทาง 

โดยต้องเป็นวัคซีนที่ประเทศในเขตเชงเก้นใหก้ารรับรอง และควรมีเอกสารรบัรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสำคัญ 
• กรณีที่มกีารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนและมเีหตุ

ทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบัการยนืยันจากสาย
การบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มเีหตุทำให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

• บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรอืความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรอืด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง

ด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 
• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบนิ ทางสาย

การบินผู้ใหบ้รกิารจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรอืยกเลิกเที่ยวบิน 

• ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สบูบหุรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สงูอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจำเป็นต้อง
ดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

• การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดงักล่าวตรงกบัวันทีส่ถานที่
เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรอื ปิดโดยมิได้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไมส่ามารถ
จองผ่านระบบดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ 
ตามเงื่อนไขราคาที่ไดร้ับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง 
เป็นผลทำให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มกีารคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เนื่องจากได้ชำระค่า 
Reservation Fee ไปแล้ว  
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• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี 

• เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

• หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน้ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร ์

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทำให้หอ้งพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเปน็ 1 ห้องคู่และ 1 
ห้องเดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ  
3. กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืย้ายเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมม่ีอ่างอาบน้ำ 

ซึ่งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 
เอกสารในการขอยื่นวีซา่เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 
ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วันทำการหรือมากกว่าเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 
- ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคำร้องท่ีศูนยย์ื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยืน่ 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทำการถ่ายใหม่ท่ีศูนย์ยื่น โดยผู้ยื่นคำร้องต้องชำระเงินค่าถา่ยรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายสำเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นคำร้องชำระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นคำร้อง กรณุาส่งสำเนาหนา้หนังสือเดินทางท่ีเปน็ปจัจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเพ่ือใช้ในการทำนัด
หมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเปน็จริง พร้อมเบอร์โทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผูย้ื่นคำร้อง
สูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัที่เป็นภาษาไทย อาทิ สำเนาหนังสือรบัรองบริษัท / กิจการร้านคา้, สำเนาทะเบียนบา้น (กรณีเด็ก), สำเนาสตูิ
บัตร (กรณีผู้ท่ีอายุต่ำกว่า 20 ปี), สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหยา่, สำเนาใบเปลีย่นชื่อ, สำเนาใบเปลีย่นนามสกลุ 
จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สำเนาหนังสือสญัญาซื้อขาย/สัญญากู้/สญัญาอาชีพ
พิเศษที่มีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จา่ย
ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระด้วยตนเอง 
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริม่เดินทางเป็นหลัก หากนบัแล้วเกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางนีส้ามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรบัวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า   



 
BVG-SWISS IN TRAIN 7D5N_WY_APR-MAY23 

 
 

o หากท่านเปลี่ยนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเกา่ให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  

o ท่านที่มีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจ่ำเป็นต้องส่งใหก้ับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ
ต่อปกหนงัสอืเดินทางนั้นๆ  

รูปถ่ายสขีนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป เน้น
ขนาดใบหนา้  

- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เนือ่งจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรปูลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้าม
ใส่หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ ** 
 

• สำเนาทะเบียนบา้น และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี  
- ใช้สำเนาสูตบิัตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูตบิัตรด้วยและกรุณาแนบ

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทบัจากร้านแปล 
• หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ท้ังเบอร์ท่ีทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  

- สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแล้ว และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทบัจากร้านแปล 
- สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนช่ือและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษทีม่ีตราประทับจากร้านแปล 
- สำเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านทีม่ีการเปลี่ยนนามสกลุและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทับจาก

ร้านแปล 
- สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว และกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทบัจากร้านแปล 

• หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัททีท่ำงานอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทำงาน, อัตราเงินเดอืน, ตำแหน่งงาน และระบุวันลางานหรอืระบุวันทีเ่ดินทางอย่างชัดเจน (หนงัสือรับรองการทำงาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ริม่ทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด 
(หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรือ สำเนาหนงัสือรับรองความเป็น
เจ้าของกิจการ โดยจะตอ้งคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษที่มีตราประทบัจากร้านแปล 

- กรณีท่านท่ีเปน็แม่บ้าน   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง

สำเนาสูติบัตรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสอืช้ีแจงเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลกัฐานการทำงานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รบัรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน็ลายลักษณ์อกัษร ช้ีแจงการรบัรองค่าใช้จ่ายให้แกผู่้เดินทาง
พร้อมแสดงความสมัพันธ์ โดยเบือ้งต้น ควรมีความสมัพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไมส่ามารถสืบ
ได้ หรือไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำรอ้งขอวีซ่าน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
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- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนงัสือรบัรองการเรียนออกมาไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า) 

• หลักฐานการเงิน   
-สเตทเม้นท์จากธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว พร้อมประทับตราจากธนาคารทุกหน้า ขอ
ย้อนหลงั 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปจัจบุันทีสุ่ดหรือไม่เกนิ 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบญัชีหน้าแรก
ที่มีช่ือเจ้าของบญัชี 
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่หรือ 1 บัญชี กรณุาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement บัญชีอื่น

ร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น 
- กรณีรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนงัสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้

บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสมัพันธ์เพื่อช้ีแจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา 
จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่
มีการเงินมากกว่าต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่ือและความสมัพันธ์
ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จา่ยได้อยา่งไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภูมิลำเนา  

• กรณีเด็กอายุตำ่กว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  
- จะตอ้งมีใบอนญุาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัด
ฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 
พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุ่ตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบบัจริงจาก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัดฉบับจรงิจากอำเภอตน้
สังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะ
ทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนีท้างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลกิวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
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***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนงัสอืเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแกบ่ริษัททัวร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่หากกรณี
ท่านที่ต้องใช้หนงัสือเดินทางก่อนกำหนดวันย่ืนวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านน้ันจะต้องมายื่นเดี่ยว
และแสดงตัวทีส่ถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบเุท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก                   

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

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซา่เขา้ยุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยืน่คำร้องขอวีซา่ ทางศูนยย์ื่นหรือ
สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียคา่ธรรมเนียมในการยื่นวี
ซ่าใหม ่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อยา่ปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น 
รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวก
ต่อการทำเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

3.   กรณีทา่นที่ แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก่็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 
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      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................................... .. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที่ อยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ที่ อยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ ท  านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ................................................................ ..................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่ อยูท่ี่ ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่ อยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 

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

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

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

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

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

 

7.  ช่ือบคุคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย................................................................................... ....................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบ)ุ........................................................................................................          
 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 
 

    ตัง้แตว่นัที่  ...................................... ถึงวนัที่  .........................................  รวม........... วนั 

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

 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่  ............................................................... 
 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่ มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบผูุส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

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

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

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

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

 


