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 HEAVEN OF SWITZERLAND 7วัน5คืน 
ชิลธอร์น เซอรแ์มท อินเตอรล์าเคน เบิรน์ ซรูคิ ลูเซิร์น 

ตามรอยสายลับพยัคฆ์ร้าย 007 James Bond ทียอดเขาชลิธอร์น  
นังรถไฟ Glacier Express ชมววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชม "หมู่บ้านเซอร์แมท'' 

นําตกไรน์ นําตกขนาดใหญ่ทสีุดในทวีปยุโรป ชมผลงานชนิเอกของเมอืงซุก หอนา ิกา Zytturm  
สํารวจ Murren หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา เช็คอินแลนด์มาร์ค ปราสาทชิลยอง และ รูปปนเฟรดด ี

บ่อหมีสีนําตาล สวนเฮอเฮ่อมทั อนุสาวรีย์สิงโตหิน สะพานไม้ชาเปล ช้อปปงเมืองซุก และ เมืองซูริค 
พิเศษ!!! ลิมลองเมนูยอดฮติ ‘’ชีสฟองดู’’ จากเมืองกรูแยร์ต้นตํารับ สวรรค์ของคนรักชสี 

 

เดินทางโดยสายการบนิ OMAN AIR 

นาํหนกัสมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    
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วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็   
(บาท) 

ราคาเดก็  2-11 ป 
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดียว 
เพิม (บาท) 

ทนัีง หมายเหต ุ

 24 กมุภาพันธ์ –  
02 มนีาคม 66 

77,900  
 

ไมม่ีราคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ป 
ราคา 18,500 บาท) 

 

69,400 18,500 25  

10 - 16 มีนาคม 66 77,900 69,400 18,500 25  

24 - 30 มีนาคม 66 77,900 69,400 18,500 25 เปลยีนแปลงเวลา
ไฟล์ทขากลับ 

07 - 13 เมษายน 66 79,900 71,400 18,500 25 เปลยีนแปลงเวลา
ไฟล์ทขาไป-กลับ 

ไม่รวมค่าบริการและยืนวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 5,500 บาท 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:     WY818       BKK-MCT 09.15-12.35  
  WY153        MCT-ZRH 14.55-19.05 
RETURN:             WY154       ZRH-MCT       21.35-07.05 
  WY815      MCT-BKK 09.00-17.45 
 
หมายเหต ุ: เนอืงจากสภาพอากาศและฤดกูาล เวลาบินมกีารเปลียนแปลงเลก็น้อย ดังน ี  
เดินทางวนัที 24 - 30 มนีาคม 66 เปลยีนแปลงเวลาไฟล์ทขากลับ 
RETURN:   WY154       ZRH-MCT       21.35-06.20 
  WY815      MCT-BKK 08.50-18.00 
 
เดินทางวนัที 07 - 13 เมษายน 66 เปลียนแปลงเวลาไฟล์ทขาไป-กลับ 
DEPARTURE:     WY818       BKK-MCT 09.10-12.05  
  WY153       MCT-ZRH 14.20-19.25 
RETURN:             WY154       ZRH-MCT       21.35-06.20 
  WY815      MCT-BKK 08.50-18.00 
 
 
 
 
 

06.00น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN AIR 
โดยมี เจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปา 

09.15 น.    นําท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน OMAN AIR เทยีวบินที WY818 
12.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลยีนเครือง  
14.55 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน OMAN AIR เทียวบินที WY153 
19.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําท่าน

ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัวโมง) จากนันนําท่าน
เดินทางเชค็อินเข้าทีพัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มือที1) 
ทพัีก :  Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

   ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
 

 

 
 

วันทีหนึง          ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค สวติเซอร์แลนด์                อาหารเย็น 

วันทีสอง        เมอืงซาฟฟเฮาเซนิ – นาํตกไรน์ – St .Gallen -หอสมุด Abbey-มหาวหิาร Abbey Cathedral of St. Gall –  

Kirche of St. Laurenzen - ช้อปปง Multergasse – เมืองรัปเปอร์สวิล โยนา - เมืองซุก           อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น 
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เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที2) 

   นําท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟเฮาเซิน (Schaffhausen) 
(ระยะทาง 48 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองทตัีงอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ ซึงตังอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทัง 3 
ทิศทางโดยมี แม่นําไรน์ Rhein ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชม
ความงามของ นําตกไรน์ เปนนําตกขนาดใหญ่ทีสุดของ
ทวีปยุโรป ตังอยู่บนแม่นําไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐ
ชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค นําตกแห่งนมีีความกว้าง 150 เมตร
และสูง 23 เมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจ
กับความสวยงามของนําตกไรน์ จากนันนําท่านเดินทางสู่ 
St .Gallen (ระยะทาง 84 ก.ม. / 1.30 ชม.) เปนเมืองทาง
ตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ เปนเมืองโบราณเก่าแก่ 
เต็มไปด้วยสถาปตยกรรม และยังได้รับยกยอ่งจากองค์ยูเนสโก้ขึนทะเบียนมรดกโลกอีกด้วย 

เทยีง    รับประทานอาหารเทียง (มือที3) 
  พาท่านเดินทางแวะถ่ายภาพด้านหน้า หอสมุด Abbey 

ห้องสมุดมรดกโลกทีเก่าแก่ทีสุดในโลก ถูกค้นพบราว
ศตวรรษท ี8 หรือประมาณ 1,000 กวา่ปทแีล้ว ตกแต่งด้วย
สถาปตยกรรมสไตล์บาร็อกทีอ่อนช้อย ภาพเขียนเฟรสโก้
อันสวยงามเปนเอกลักษณ์ ยูเนสโก้จึงได้ประกาศให้พืนที
แห่งนีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมือป 1983 และ 
มหาวิหาร Abbey Cathedral of St. Gall เปนตัวอย่างทโีด
เด่นของอาราม Carolingian ขนาดใหญ่ ซึงเปนหนึงใน
ศูนย์ วัฒนธรรมทีสําคัญทีสุดในยุ โรป จากนันนําท่าน
เดินทางสู่ Kirche of St. Laurenzen อนุสาวรีย์แห่งชาติที
มีความสําคัญมาก ตังอยู่ที  Marktgasse เมืองเก่า เปน
โบสถ์ทีอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลกลางและถือเปนอนุสาวรีย์ทีมีความสําคัญระดับชาติ จากนันให้ท่านได้อิสระ
พักผ่อนและช้อปปงตามอัธยาศัยที Multergasse ศูนย์กลางแหล่งช้อปปงและแบรนด์ชือดังมากมายให้ท่านได้ช้อปกัน
อย่างเพลิดเพลิน จากนันพาท่านเดินทางสู่  เมืองรัปเปอร์สวิล-โยนา (Rapperwil-Jona) หรือ เมืองดอกกุหลาบ 
(ระยะทาง 70 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เปนเมืองทีสวยงามและโดดเด่น ตังอยู่ทางใต้ของทะเลสาบซูริค ล้อมไปด้วยภูเขาและ
ทะเลสาบ สามารถเดินรอบๆชมทะเลสาบและในเมอืงชมปราสาทเกา่แก ่และให้ท่านไดอ้ิสระพักผ่อนตามอธัยาศัย จากนันนาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองซุก ZUG (ระยะทาง 44 ก.ม. / 1 ชม.) เปนเมืองทีรํารวยทีสุดในประเทศ และเปนเมืองทีติดอันดับหนงึใน
สิบของโลกทีสะอาดทีสุด เปนเมืองเก่าทีคงความสวยงามของพืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง สิงทีจะทําให้ท่านประทับใจคือ
รู้สึกได้ถึงอากาศทีสดชืนและสะอาดเพราะเมืองนีตังอยู่บนทะเลสาบ 

เย็น     รับประทานอาหารเยน็ (มอืท4ี)  
   ทพัีก : Swiss Ever Zug Swiss Quality Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

  
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที5) 

วันทีสาม         เมืองซุก- หอนา ิกา Zytturm Zug - Lohri AG Store -อันเดอร์แมท -หมู่บ้านเซอร์แมท -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น -
 สะพาน Kirchbrücke             อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น 
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   นําท่านเดินทางถ่ายภาพกับ หอนา ิกา Zytturm Zug ซึงเปน

ผลงานชนิเอกอีกชินหนึงทีตังอยู่ในเมืองซุกเปนหอคอยสูง 52 
เมตรทีมีหลังคาทีมีลวดลายโดดเด่นเปนสีฟาขาว และนา ิกาที

ตังอยู่เปนนา ิกาดาราศาสตร์ ทีสามารถบอกข้างขึนข้างแรม
ของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย อิสระช้อปปงที Lohri 

AG Store ร้านทีมีนา ิกาชันนําระดับโลก ให้ท่านเลือกซอืเลือก
ชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 

Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯ ลฯ  จา กนั นนํ า ท่า น

เดินทางสู่ อันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. / 2 ชม.)  เปนเมืองเล็กๆ ทีตังอยู่ในหุบเขากลางเทือกเขาแอลป

ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ด้วยธรรมชาติทีสวยงามทําให้นักท่องเทียวนิยมมาปนเขา 
เทยีง          รับประทานอาหารเทียง (มือที6) 

   นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle 

Train จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท ราคาทัวร์
รวมค่าโดยสารสําหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว ให้ท่านเดิน

เทยีวชมหมู่บ้านเซอร์แมททีมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสงู
สวยงาม เปนเมืองทีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะ

ในเมืองไม่ใช้นํามันเชือเพลิง แต่ใช้แบตเตอรีเท่านัน เซอร์แมท
เปนเมืองทมีีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพืนเมือง 

คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึงรายได้หลักของเมืองนี
มาจากการท่องเทียวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันทีอากาศ

เอืออํานวย จากเมืองด้านล่างนีถ้าสภาพอากาศดีและสดใด จะ

สามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีได้ชือว่าเปนยอด

เขาทีมีรูปทรงสวยทีสุดในสวิส ทีความสูง 3,833 เมตรเหนือ

ระดับนําทะเล ซึงความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่น
เปนสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป และมีรูปทรงทีเปนเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลียมคล้ายปรามิดที
จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไปอีกเมือเอกลักษณ์

เฉพาะตัวนีได้เปนโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน แวะ

เช็คอิน สะพาน Kirchbrücke จะเปนบริเวณทีมีแม่นํา Vispa 

ไหลผ่าน สีของแม่นํานีจะมีสีเปนสีเทาๆ เพราะเกิดจากการ
ละลายของทานนําแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอดเขาMatterhorn ได้อีกด้วย และให้เวลาท่านอิสระเลือกเดิน

ชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย 
เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มอืที7) 

   ทพัีก : Hotel Elite Tasch 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
                  ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที8) 
                  นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux (ระยะทาง 158 ก.ม./ 2.30 ชม.) เปนเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที

ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เปนเทือกเขาแอลป  ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทซิลยอง Chillon castle ปราสาท
สไตล์กอทกิแห่งมองเทรอซ ์เปนปราสาทแห่งตระกลูซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ป เปนปราสาทแห่งความภูมิใจของชาว

สวสิ จากนันพาท่านเช็คอิน รูปปนเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury Status) เขาเปนนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดวิ

เซอร์ชาวบริติช เปนทีรู้จักดีในฐานะนักร้องนําวงควีน วงร็อกทีมีชือเสียงมาก ๆ  บุคคลโด่งดังไปทัวทะเลสาบเจนีวา ให้

วันทีสี             เมืองมองเทรอซ์- ปราสาทซิลยอง- รูปปนเฟรดดี เมอร์คิวรี – Uferpromenade von Montreux – เมืองเวเว่ย์ –  

ส้อมยักษ์ The Fork – รูปปนชาลีแชปปลิน – กรุงเบิร์น- บ่อหมีสีนําตาล- นา ิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่      อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น 
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ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที Uferpromenade von Montreux ชมวิวทะเลสาบและเดินเล่นตามทางเดินเรียบทะเลสาบ

อันสวยงาม 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

เทยีง     รับประทานอาหารเทียง (มือที9) 
   นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ระยะทาง 26 ก.ม./ 

30 นาที) เมืองทีแสนโรแมนติกและน่ารัก ตังอยู่ในรัฐโว

ของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเทียวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์
ใ ห้ เ ปนไ ข่มุ ก แห่ งริ เวีย ร่า สวิ ส  Pearls of the Swiss 

Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมื 
องนียังยังเปนทีตังของ  สํานักงานใหญ่ของบริษัทด้าน

อาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestle อีกด้วย แวะถ่ายรูป
กับจุดไฮไลท์ของเมอืงเริมต้นท ีส้อมยักษ์ The Fork  ส้อม

ยักษ์นีเปนผลงานของศิลปนสวิส Jean-Pierre Zaugg 

สร้างขึนเพือเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium ครัง

แรกทีส้อมยักษ์ได้ปกลงในทะเลสาบคือป 1995 แต่อยู่ได้เพียงปเดียว  ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมากกว่า

สิบป ก่อนทีชาวเมือง เวเวย์่จะยืนเรืองเพือทวงคืนส้อมนีสําเร็จ ในทีสุดส้อมยักษ์จึงได้กลับมาปกกลางทะเลสาบอีกครังใน
ป 2008 และกลายเปนสัญลักษณ์ของเมือง เปนแหล่งท่องเทียวสําคัญเคียงคู่กับ รูปปนชาลีแชปปลิน Charlie Chaplin 

ศิลปนชาวอังกฤษทีมีผลงานสร้างชือเสียงในอเมริกาทีมีชือเสียงโด่งดังมากและเขาเลือกเวเว่ย์เปนสถานทีพักกายใจใน
บันปลายของชีวิต จากนันนําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 88 ก.ม. / 1.30 ชม.) นครหลวงอันงามสง่าของ

ประเทศ และเปนเมืองมรดกโลกอันลาํคําทไีด้รับการอนรัุกษม์าสู่ ปจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึนในยุคกลางของยุโรป องค์การ

ยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึงของเบิร์นเปนเมืองมรดก พาทุกท่านเยยีมชม บ่อหมีสีนําตาล (Bear Pit)  เมอืมาถึงเมืองนี ก็

ต้องแวะเข้า มาชม เจ้าหมีก่อน ซึงเปนสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ทีว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความ
เปนมาเก่าแก่ ตังแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนันได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกทีล่าได้ คือ หมี ความน่ารักของหมีได้ทังในช่วง 

ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว หนาว นา ิกา ไซท้์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนา ิกายุคกลางทมีีชือเสียงทสีุดของย่านเมอืงเกา่
เบิร์น ถูกสร้างขึนในศตวรรษท ี13 อายุ 800 ปทมีีโชว์ให้ดูทุกๆชัวโมงทีนา ิกาตีบอกเวลา ปจจุบันเปนหนึงในสญัลกัษณ์ที

มีชือเสียงมากทสีุดของกรุงเบิร์น  
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เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มอืที10) 

   ทพัีก : Moxy Bern Expo 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
     ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
 
 
 

 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที11)  

                  นําท่านเดินทางขนึกระเช้าสู ่ ยอดเขาซิลธอร์น Schilthorn  เปนยอดเขาทีมีชือเสียงแห่งหนึงในสวติเซอร์แลนด์ เปนยอด
เขาทีสูงทีสุดในเทือกเขาแอลป โดยได้รับการจดทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก และทีนียังเปนสถานทีถ่ายทํา

ภาพยนต์ชือดังอย่าง สายลับรหัส 007 หรือทีรู้จักกันในนาม เจมส์ บอนด์ อีกด้วย เมือขึนมาด้านบนและจะสามารถ
มองเห็นวิวหุบเขาสวย ๆ ทีปกคลุมด้วยหิมะขาวแบบพาโนรามา พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ Walk of fame เปน

ทางเดินให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆกับวิวภูเขาแบบ 360 องศา และ Bond World  เปนพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ๆ ให้แฟนๆ

ภาพยนตร์ได้ไปซึมซบัประสบการณ์และบรรยากาศของ เจมส์ บอนด์  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
เทยีง  รับประทานอาหารเทียง (มือที12)  บนชิลธอร์นเปนร้านอาหารทีหมุนเปนวงกลมโดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที ให้ท่านได้

ชมวิวของเทือกเขาแอลปแบบรอบทิศทางไม่ว่าจะนังอยู่ตรงไหน ร้านอาหารแห่งนียังถูกจดจําในหน้าประวัติศาสตร์ของ
วงการภาพยนตร์ ในฐานะทีเคยใช้เปนหนงึในโลเคชันหลกัของภาพยนตร์เรืองเจมส ์บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007 และยังภายใน
มีนิทรรศการเจมส์ บอนด์ ซึงมีรายละเอียดเกียวกับการถ่ายทําภาพยนตร์ คลิปสันภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ดังเดิม
จัดแสดงอยู่ รวมถึงเฮลิคอปเตอร์จําลองให้นักท่านได้ขนึและลองเลียนแบบฉากไล่ล่าบนรถเลือนหิมะจากภาพยนตร์ด้วย 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Mürren 
(เมอร์เรน) ตังอยู่บนเทือกเขาแอลป เปน
หมู่บ้านทีอยู่ระหว่างหุบเขา แวดล้อมด้วย
บรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ
และอากาศทีบริสุทธ ิพาท่านเช็คอิน จุดชม
วิว เม อ ร์เรน เปนสถาน ทีโดดเด่นทีมี
ทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาอันน่าทึง 
สามารถเดินเล่นรอบๆชมวิวทิวทัศน์ได้ ให้
ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ นําตก 
Murrenbach นําตกทีอุดมสมบูรณ์ทีสุด
แห่งหนึงในหุบเขา ความสูงของนําตกคือ 
417 เมตรจากเหนือพืนดินของMürrenfluh ได้รับความสูงจากนําตกทีสูงทีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ Allmendhubel  ให้
ทุกท่านดืมดากับความเงยีบสงบทีสมบูรณ์แบบและทิวทัศนข์องยอดเขาอัลไพนท์ีสวยงามจากมุมนี เปนสถานทีทีสวยงาม
ท่ามกลางภูเขา มีร้านอาหารนังชิล Allmendhubel Panorama ร้านอาหารพาโนรามาแบบชนบทพร้อมระเบียงอาบแดด
ขนาดใหญ่ วิวทีแผ่กว้าง โดยมีเทือกเขาแอลปและธารนําแข็งทีทอดยาวอยู่ข้างๆ จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่เมือง เมือง

วันทีห้า           กรุงเบิร์น - ยอดเขาซิลธอร์น - Walk of fame – Bond World  – หมู่บ้านเมอร์เรน – จุดชมวิวเมอร์เรน – นาํตกเมอร์เรน- 

Allmendhubel – เมืองอินเตอร์ลาเคน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen – ทะเลสาบทูน - Hoheweg  
             อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น 
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อินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆทีสวยเหมือนในฝน เปนเมืองแห่งสอง
ทะเลสาบ ตังอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามทีวิทัศนบ์ริสทุธิและสวยงาม
มาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พืนทีเปดโล่งสีเขียวของเมือง เปนสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The 
VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทังยอดเขาไอเกอร์ 
(Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old 
Town หรือเรียกว่า Unterseen ตังอยู่เลียบกับแม่นําอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนีก่อตัง  มาตังแต่ป1471 
อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน Lake Thun เปนทะเลสาบ
บริเวณเทือกเขาแอลป ในอดีตทะเลสาบแห่งนีเปนทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชือว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
(Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเปนสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบ
เบรียนซ์ โดยมีแม่นําอาเรเปนแม่นําทีคอยเชือมทะเลสาบทังสองแทน โดยทีแม่นําอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่
ทะเลสาบทนู เนืองจากผิวนําของทะเลสาบบรีเอนิซ์นันอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทนู พาท่านช้อปปงท ีHoheweg มีทังร้านคา้
และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปงตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที13) พิเศษให้ท่านได้ชมิเมนู ‘’ชสีฟองดู’’ แสนอร่อย

ทานคู่กับขนมปงโฮมเมดและเครืองเคียงต่างๆ หนึงในวัฒนธรรมของยุโรปทีขนึ

ชือเรืองความอร่อยเฉพาะตัว มือนีจะได้ชิมชีสฟองดูแบบต้นตําหรับ วิธีการกิน
ฟองดูชีสในแบบสวิสนัน คือการใช้ไม้ปลายแหลมทีมีลักษณะเหมือนส้อมจิมขนม

ปงและจุ่มล งไปในหม้อชีส 

ทพัีก :Hotel Weisses Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

ชอืโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 

 
 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที14)  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 69 ก.ม. / 1 ชม. )  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวร
ทะเลสาบ พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ เริมต้นจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ 
อนุสาวรีย์สิงโตหิน The Lion Monument ทีแกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึงมีกากบาทสัญลักษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึนเพือเปนเกียรติแด่ความกลา้หาญ ซือสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิสทีเสียชวิีตไป
ในการต่อสู้ปองกันพระราชวังระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรังเศส สะพานไม้ซาเปล Chapel bridge  สะพานไม้อายุเกือบ 
700 ป เปนสะพานมีหลังคาคลุมทีทอดข้ามแม่นํารอยส์จากสถานรีถไฟไปสู่ฝงเมืองเก่า อิสระเดินเล่นที Schwanenplatz  
ทนีีเปนแหลง่ช้อปปงหลักสําหรับนกัทอ่งเทียวทีมาเยือนลูเซิร์น ตังอยู่ริมฝงขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายทีนี  
 
 
 
 
 

วันทหีก เมอืงลูเซิร์น - อนสุาวรีย์สิงโตหิน -สะพานไม้ซาเปล - Schwanenplatz -เมอืงซุริค-สะพาน Münsterbrück -โบสถ์ 
Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster -โบสถเ์ซนต์ปเตอร-์ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ -ทา่อากาศยานนานาชาติซริูค 

                      อาหาร เชา้, เทยีง  
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เทยีง          รับประทานอาหารเทียง (มือที15)  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค Zurich (ระยะทาง 53 กม./ 

1 ชม.) นําท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานทีต่างๆ 

สะพาน Münsterbrücke  หรือเปนทีรู้จักกันในนาม 
Helmhausbrücke เปนสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที

เปดขึนในป 2381 ตังอยู่ เหนือแม่นํา Limmat ในใจ

กลางเมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ 
ระหว่างสองฝงของโบสถ์สําคัญของซูริค ฟากนึงมี 

โบสถ์ Fraumünster ทเีลอืงชอืเรืองความงดงามของ
กระจกสี ซึงโบสถ์นับเปนไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่า

ได้ เปนโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ทีมีจุดเด่นอยู่ทเีปน
หอคอยตึกคู่แฝด และสถาปตยกรรมแบบโรมัน และอีก

ฝากเปน โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัว
โบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกทีมีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti  โบสถ์เซนต์ป

เตอร์ St. Peter’s Church ตกแต่งด้วยสถาปตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ทีสําคัญคือมีหอนา ิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปด
ของหอนา ิกามเีส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึนชือว่าเปนหอนา ิกาทใีหญ่ทีสดุในทวปียุโรป จากนัน อิสระให้ท่านชอปปง

ตามอัธยาศัยที ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ Bahnhofstrasse ถนนนีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทีรู้จักในระดับ
นานาชาติว่าเปนถนนช้อปปง มีร้านค้าให้ได้เลือกซือของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเปนถนนทแีพงทีสุดในโลก ไม่

วา่จะเปน Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เปนต้น   
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

21.35 น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR เทียวบินที WY154 
 

 
 
06.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลียนเครือง 
09.00 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย สายการบิน OMAN AIR เทยีวบินที WY815 
17.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรือเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขนึอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิน สถานทที่องเทียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน ณ เวลานนั  

ทังนีการเปลียนทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปนหลักสําคัญ 
 
 

วันทีเจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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เงอืนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 ตุลาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทต้ีองทําการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทอีอกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีได้รับวัคซีน
ครบถ้วนมาแล้ว  

 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝรังเศส 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ยกเลกิมาตรการเกยีวกบัโควิดทังหมด  

ประเทศไทย ยกเลกิมาตรการเกียวกับโควดิทังหมด ตังแตว่นัท ี01 ตุลาคม 2565 
 

เงือนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครงันจีะตอ้งมจีาํนวน 10 ทา่นขึนไป กรณไีมถ่งึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม  (ในกรณีทผู้ีเดินทางไมถ่ึง 10 ทา่น และทา่นยังประสงค์เดนิทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีของบริษัทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนนัทางบรษัิทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   

► การจองทัวร์และชาํระค่าบริการ  

- กรุณาชําระคา่มัดจาํ ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวซ่ีา 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืนวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วันเดนิทางท่านจาํเปนตอ้ง

ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นัน 

 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบริษัท

จะไม่รบัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

เงือนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วนักอ่นการเดินทางขึนไป คืนเงนิทังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที เกดิขนึจริงเช่น คา่

วซ่ีา ค่ามัดจาํตัวเครืองบิน คา่มัดจาํโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืนๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมดัจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกดิขนึ จริงเชน่ ค่าวซ่ีา 

ค่ามัดจําตัวเครืองบิน  ค่ามัดจาํโรงแรม หรอือืนๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวรท์ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่น

สละสทิธิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ  

6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 

7. กรณีวซ่ีาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ไม่ผา่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ยตามทีเกิดขนึจริง  
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8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเทียว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมีคา่ใช้จ่ายทีได้จา่ยจริงเพือเตรียมการจดันาํเทยีว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่าบริการที

ต้องจ่าย ทังน ีผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทยีวทราบ เชน่ ค่าวีซา่ ค่ามดัจําตัวเครอืงบิน ค่าโรงแรม 

หรืออนืๆ 

 

อตัราค่าบรกิารนีรวม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึง ไมส่ามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 

1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข้์างต้น   

2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียว

เพิม) หรือเปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี

งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถ

ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  

4. ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทนีงัเปน Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านนัไม่สามารถ

เลอืนวนัได้ ใน กรณีทีทา่นต้องการแยกวนัเดนิทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหนา้ทีเพือสอบถามราคาอีกครัง 

และการจัดทีนงัของผู้เดนิทาง เปนการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านําหนกักระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 30 กิโลกรัม ถอืขึนเครืองได้ 7 กโิลกรัม และคา่ประกนัวินาศภัย

เครืองบินตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทีมีการเรียกเกบ็ และกรณนีําหนกัสมัภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรับตามที

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลกูค้าตดิเชือโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขนึภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกันครอบคลุม

การรักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 

กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเวน้ เปนไปตามเงือนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกวา่

ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี 

ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ

ซอืความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 

 

อตัราค่าบรกิารนีไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยนืวีซา่เชงเก้น (ประเทศสวติเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํามนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัวเครืองบิน และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

6. ค่าพนกังานยกกระเปาทีโรงแรม 

7. ค่าทิปคนขบัรถทา่นละ 50 CHF/ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
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กรณวีซีา่ไมไ่ด้รบัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัร์มาแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวีซา่/คา่มดัจําตัวเครืองบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทังหมดกอ่นทาํการจอง เพือความถกูต้องและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่นลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงอืนไขข้อตกลงตา่งๆ ทังหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขนึในกรณทีีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมกีารปรับขนึก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลยีนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสงิของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงขอ้เสนอทต้ีองได้รับการยืนยนัจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เปนสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสาํหรับผู้สบูบุหรี/ปลอดบุหรี

ได้ โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขนึอยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มิฉะนนั บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จดักาํกบัเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคนืค่าใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเปนกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเทียว อนัเนอืงมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซงึเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิม

วงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทงันีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้

บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัท 

13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสทิธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จดักาํกบัเท่านัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืงไม่วา่จะเปนกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อนัเนอืงมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  
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เอกสารประกอบการยนืคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทําการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิวมือภายใน 3 ป กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแผนกวีซ่าของทัวร์ **  

โปรดดําเนินการตามคําแนะนําของเจา้หน้าที เนืองจากสถานทูตมีการเปลียนแปลงข้อกําหนดเงือนไข 

รวมถึงเอกสารทใีช้สําหรับยืนคําร้องขอวซี่าอยู่เปนประจํา 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจํานวนหน้าเหลือ

อย่างน้อย 2-3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง

ให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพือนําไปแสดงต่อสถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิว หรือ 4.5x3.5cm  จํานวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,

ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเปนรูปทถี่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 

** หา้มขดีเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึงอาจสง่ผลให้รูปถา่ยชาํรุด และไม่สามารถใชง้านได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอืนๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - สําเนาใบเปลียนชอื-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลียน) 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน/สําเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเทา่นัน หากเด็กเดินทางไปกบับิดาเพียงผู้เดยีว จะต้องมีหนังสือรับรองยนิยอม

ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา

บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีสาม พร้อมกับยินยอม

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานทีอยู่ตามทะเบียนบ้านของ

ท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต ลงนามและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืนคําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
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จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทรัีบยนืวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนา

ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการทํางาน ทีทํางานปจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวซี่า) 

4.1 กรณีเปนพนักงานทัวไป ทังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีทา่นทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ 

European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่าง

ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 

4.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสําเนา

ไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีทีเปนนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านนั สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรยีน, 

ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีทเีกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ 

4.5 กรณีเปนแม่บ้าน ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที

ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วัน เดือน ปเกิด 

ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชแีจงเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 

4.6 กรณีกิจการทีไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทวัไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้อง

เขียนจดหมายแนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 

รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดทีดิน ฯลฯ เปนต้น (จดหมายชีแจงเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีที

สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ) และมียอดเงนิคงเหลืออยู่ในบัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทาง

การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา โดย Statement ต้องเปนฉบับ

ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน หากผู้ยืนคําร้องวีซ่า ปรินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจําเปนต้องนํา

เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครัง 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  จําเปนต้องเขียนหนังสือรับรอง ชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านัน โดยให้บุคคลทีเปนผู้สนับสนุน (Sponsor) ดําเนินการ

ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 

ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน โดยระบุชือผู้สนับสนุนทีเปนเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชอืผู้เดินทาง/ผู้ทไีด้รับการสนบัสนุน 

เอกสารต้องเปนฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใช้เดินทางเท่านัน   (กรุณายืนขอจากธนาคาร

ล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาดําเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจาํเปนตอ้งขอรายการเดนิบญัชีย้อนหลัง ทีออกจากธนาคารเทา่นัน (Bank Statement) 

** สถานทูตไมร่ับพิจารณาบัญชีกระแสรายวนั บัญชีติดลบ และกองทุนทกุประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่าเชงเก้น 

 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิงขึน 
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 เมือท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

 หากถูกปฏิเสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทีจะยืนคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนอืงจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปนสถิติในนามของบริษัทฯ 

เอกสารทกุฉบับทีใช้ประกอบการยืนคําร้องขอวีซ่า ตอ้งแปลเปนภาษาอังกฤษเท่านัน !! 

พร้อมแนบสําเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จาํเปนตอ้งเซ็นรับรองสําเนาถกูต้อง) 

เพือความสะดวกในการยนืวีซ่า กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มสําหรับกรอกข้อมูลยืนวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่าของทา่น )กรอกขอ้มลูเปนภาษาอังกฤษ ( 

 

1. ชอื - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชอื - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ทอียู่พํานกัปจจบัุน กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 
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.............................................................................................................................................................. 

ทอียู่ททํีางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ............. โทรศัพท์ททีํางาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกันอยู ่

11. ชอื-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วนั/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกิด ..................... 

12. ชือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานทีเกดิ ...................... 

13. ชือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยได้รับวีซา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผีา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซา่ ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตังแต่วนัที .............................................. ถึงวนัที .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซา่ Schengen กอ่นหน้าน ี

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ทีดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อืนออกคา่ใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชอื ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของทา่น

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 
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 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 

เนืองจากข้อมูลทงัหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไม่สอดคล้องกับ

ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมลูการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชือบรษัิท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีได้รับ และวันเดือนปทีเริมงาน 

 เมอืทา่นได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยนืวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กบับริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยืนวีซ่า 

          - ท่านจําเปนตอ้งนาํส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทผ่ีานมา 

 หมายเหต:ุ การอนุมตัิวีซ่าเปนดลุพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไม่มีส่วนเกยีวข้องใดๆทงัสนิ ทงันีบรษัิทเปนเพียงตัวกลางที

คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นนั  

 

 

 


