
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEAVEN OF SWITZERLAND 7วัน5คืน 
เดินทางโดยสายการบิน OMAN AIR 

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กก. / CARRY ON 7 กก.    

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก   
(บาท) 

ราคาเด็ก  2-11 ป ี
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว 
เพ่ิม (บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

 24 กุมภาพันธ์ –  
02 มีนาคม 66 

77,900  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 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 เปลีย่นแปลงเวลา
ไฟล์ทขากลบั 

07 - 13 เมษายน 66 79,900 71,400 18,500 25 เปลีย่นแปลงเวลา
ไฟล์ทขาไป-กลบั 

ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 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 ุ: เนื่องจากสภาพอากาศและฤดูกาล เวลาบินมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้  
เดินทางวันท่ี 24 - 30 มีนาคม 66 เปลี่ยนแปลงเวลาไฟล์ทขากลับ 
RETURN:   WY154       ZRH-MCT       21.35-06.20 
  WY815      MCT-BKK 08.50-18.00 
 
เดินทางวันท่ี 07 - 13 เมษายน 66 เปลี่ยนแปลงเวลาไฟล์ทขาไป-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 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน OMAN AIR 
โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปา๋ 

09.15 น.    น าท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที ่WY818 
12.35 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง  
14.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที ่WY153 
19.05 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่าน

ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่าน
เดินทางเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที1่) 
ที่พัก :  Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

   ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่2) 

วันที่หน่ึง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานมัสกัต - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค สวิตเซอร์แลนด์                อาหารเย็น 

วันที่สอง        เมืองซาฟฟเ์ฮาเซิน – น ้าตกไรน์ – St .Gallen -หอสมุด Abbey-มหาวิหาร Abbey Cathedral of St. Gall –  
Kirche of St. Laurenzen - ช้อปปิ้ ง Multergasse – เมืองรัปเปอร์สวิล โยนา - เมืองซุก           อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
                      

                        



 
 

   น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟเ์ฮาเซิน (Schaffhausen) 
(ระยะทาง 48 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนี
ทั้ง 3 ทิศทางโดยมี แม่น ้าไรน์ Rhein ไหลผ่านเมือง ให้
ท่านชมความงามของ น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่
ที่ สุดของทวีปยุ โรป ต้ังอ ยู่บนแม่น ้ า ไร น์บ ริ เวณ
พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น ้าตกแห่ง
นี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ให้ท่านอิสระ
ถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของ
น ้ าตกไร น์  จากนั้ นน าท่ าน เดินทาง สู่  St .Gallen 
(ระยะทาง 84 ก.ม. / 1.30 ชม.) เป็นเมืองทางตอนเหนือ
ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม และยังได้รับยกย่องจากองค์ยูเนสโก้ขึ้นทะเบียน
มรดกโลกอีกด้วย 

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที3่) 
  พาท่านเดินทางแวะถ่ายภาพด้านหน้า หอสมุด Abbey 
ห้องสมุดมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ถูกค้นพบราว
ศตวรรษท่ี 8 หรือประมาณ 1,000 กว่าปีที่แล้ว ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อกที่อ่อนช้อย ภาพเขียนเฟรสโก้
อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ยูเนสโก้จึงได้ประกาศให้พ้ืนที่
แห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อปี 1983 และ 
มหาวิหาร Abbey Cathedral of St. Gall เป็นตัวอย่างที่โด
เด่นของอาราม Carolingian ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ศูนย์วัฒนธรรมที่ส าคัญที่ สุดในยุโรป จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ Kirche of St. Laurenzen อนุสาวรีย์แห่งชาติที่
มีความส าคัญมาก ตั้งอยู่ที่  Marktgasse เมืองเก่า เป็น
โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลกลางและถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความส าคัญระดับชาติ จากนั้นให้ท่านได้อิสระ
พักผ่อนและช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ Multergasse ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้ งและแบรนด์ชื่อดังมากมายให้ท่านได้ช้อปกัน
อย่างเพลิดเพลิน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองรัปเปอร์สวิล-โยนา (Rapperwil-Jona) หรือ เมืองดอกกุหลาบ 
(ระยะทาง 70 ก.ม. / 1.30 ชม.)  เป็นเมืองที่สวยงามและโดดเด่น ตั้งอยู่ทางใต้ของทะเลสาบซูริค ล้อมไปด้วยภูเขาและ
ทะเลสาบ สามารถเดินรอบๆชมทะเลสาบและในเมืองชมปราสาทเก่าแก่ และให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก ZUG (ระยะทาง 44 ก.ม. / 1 ชม.) เปน็เม่ืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในประเทศ และเปน็เมืองท่ีติดอันดับหน่ึง
ในสิบของโลกท่ีสะอาดท่ีสุด เป็นเมืองเก่าท่ีคงความสวยงามของพ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง ส่ิงท่ีจะท าให้ท่านประทับใจ
คือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดเพราะเมืองน้ีตั้งอยู่บนทะเลสาบ 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่4)  
   ที่พัก : Swiss Ever Zug Swiss Quality Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
   ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

  

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่5) 

วันที่สาม         เมืองซุก- หอนาฬิกา Zytturm Zug - Lohri AG Store -อันเดอร์แมท -หมู่บ้านเซอร์แมท -ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น -
 สะพาน Kirchbrücke             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
                        



 
 

   น าท่านเดินทางถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา Zytturm Zug ซึ่งเป็น
ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหน่ึงท่ีต้ังอยู่ในเมืองซุกเป็นหอคอยสูง 52 
เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟา้ขาว และนาฬิกาที่
ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรม
ของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย อิสระช้อปปิ้ งที่ Lohri 
AG Store ร้านที่มีนาฬิกาชั้นน าระดับโลก ให้ท่านเลือกซื้อเลือก
ชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ   จากนั้ นน าท่ าน
เดินทางสู่ อันเดอร์แมท (Andermatt) (ระยะทาง 75 ก.ม. / 2 ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขากลางเทือกเขาแอลป์
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามท าให้นักท่องเที่ยวนิยมมาปีนเขา 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที6่) 
   น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle 

Train จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท ราคาทัวร์
รวมค่าโดยสารส าหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว ให้ท่านเดิน
เที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขา
สูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ
ยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ามันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ี
เท่านั้น เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพ
หลักของคนพ้ืนเมือง คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่ง
รายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน
และฤดูหนาว ในวันท่ีอากาศเอื้ออ านวย จากเมืองด้านล่างน้ีถ้า
สภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส 
ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซ่ึงความสูงของ
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขา
แอลป์ และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์
ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมี
ความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้
ของช็อคโกแล็ตดังทับ เบอร์ โรน  แวะ เช็คอิน  สะพาน 
Kirchbrücke จะเป็นบริเวณท่ีมีแม่น ้า Vispa ไหลผ่าน สีของ
แม่น ้าน้ีจะมีสีเป็นสีเทาๆ เพราะเกิดจากการละลายของทานน ้าแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอดเขาMatterhorn 
ได้อีกด้วย และให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที7่) 
   ที่พัก : Hotel Elite Tasch 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

                  ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่8) 

วันทีส่ี่             เมืองมองเทรอซ์- ปราสาทซิลยอง- รูปปั้ นเฟรดดี เมอร์คิวรี – Uferpromenade von Montreux – เมืองเวเว่ย์ –  
ส้อมยักษ์ The Fork – รูปปั้ นชาลีแชปปลิ้น – กรุงเบิร์น- บ่อหมีสีน ้าตาล- นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

                        



 
 

                  น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux (ระยะทาง 158 ก.ม./ 2.30 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่
ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เป็นเทือกเขาแอลป์  ถ่ายภาพด้านหน้า ปราสาทซิลยอง Chillon castle ปราสาท
สไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เปน็ปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ป ีเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาว
สวิส จากนั้นพาท่านเช็คอิน รูปปั้ นเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury Status) เขาเป็นนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิว
เซอร์ชาวบริติช เป็นที่รู้จักดีในฐานะนักร้องน าวงควีน วงร็อกที่มีชื่อเสียงมาก ๆ  บุคคลโด่งดังไปทั่วทะเลสาบเจนีวา ให้
ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Uferpromenade von Montreux ชมวิวทะเลสาบและเดินเล่นตามทางเดินเรียบทะเลสาบ
อันสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที9่) 
   น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ระยะทาง 26 
ก.ม./ 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกและน่ารัก ต้ังอยู่ใน
รัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนาม
เวเว่ย์ ให้ เป็นไข่มุกแห่งริ เวียร่าสวิส Pearls of the 
Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล 
และเมื องนี้ยังยังเป็นที่ตั้งของ  ส านักงานใหญ่ของ
บริษัทด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestle อีก
ด้วย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมืองเร่ิมต้นท่ี ส้อม
ยักษ์ The Fork  ส้อมยักษ์นี้เป็นผลงานของศิลปินสวิส 
Jean-Pierre Zaugg ส ร้ า ง ขึ้ น เ พ่ื อ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง
พิพิธภัณฑ์ Alimentarium ครั้งแรกที่ส้อมยักษ์ได้ปักลงในทะเลสาบคือปี 1995 แต่อยู่ได้เพียงปีเดียว  ส้อมยักษ์ถูกย้าย
ไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบปี ก่อนที่ชาวเมือง เวเว่ย์จะยื่นเรื่องเพ่ือทวงคืนส้อมนี้ส าเร็จ ในที่สุดส้อมยักษ์จึงได้
กลับมาปกักลางทะเลสาบอีกครั้งในปี 2008 และกลายเปน็สัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญเคียงคู่กับ รูป
ปั้ นชาลีแชปปลิ้น Charlie Chaplin ศิลปินชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและเขา
เลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 88 ก.ม. / 
1.30 ชม.) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล ้าค าท่ีได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูก
สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก พาทุกท่านเยี่ยมชม บ่อหมีสี
น ้าตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้า มาชม เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์
ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ 
คือ หมี ความน่ารักของหมีได้ทั้งในช่วง ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว หนาว นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุค
กลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตี
บอกเวลา ปัจจุบันเปน็หน่ึงในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที1่0) 
   ที่พัก : Moxy Bern Expo 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

     ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 

 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่11)  
                  น าท่านเดินทางขึ้นกระเช้าสู่  ยอดเขาซิลธอร์น Schilthorn  เป็นยอดเขาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นยอด

เขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก และที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนต์ชื่อดังอย่าง สายลับรหัส 007 หรือที่รู้จักกันในนาม เจมส์ บอนด์ อีกด้วย เมื่อขึ้นมาด้านบนและจะสามารถ
มองเห็นวิวหุบเขาสวย ๆ ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวแบบพาโนรามา พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ Walk of fame เป็น
ทางเดินให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆกับวิวภูเขาแบบ 360 องศา และ Bond World  เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ๆ ให้แฟนๆ
ภาพยนตร์ได้ไปซึมซับประสบการณ์และบรรยากาศของ เจมส์ บอนด์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12)  บนชิลธอร์นเป็นร้านอาหารที่หมุนเป็นวงกลมโดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที ให้ท่านได้

ชมวิวของเทือกเขาแอลป์แบบรอบทิศทางไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหน ร้านอาหารแห่งนี้ยังถูกจดจ าในหน้าประวัติศาสตร์ของ
วงการภาพยนตร์ ในฐานะที่เคยใช้เปน็หนึ่งในโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007 และยังภายใน
มีนิทรรศการเจมส์ บอนด์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายท าภาพยนตร์ คลิปส้ันภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ดั้งเดิม
จัดแสดงอยู่ รวมถึงเฮลิคอปเตอร์จ าลองให้นักท่านได้ขึ้นและลองเลียนแบบฉากไล่ล่าบนรถเลื่อนหิมะจากภาพยนตร์ด้วย 

วันที่ห้า           กรุงเบิร์น - ยอดเขาซิลธอร์น - Walk of fame – Bond World  – หมู่บ้านเมอร์เรน – จุดชมวิวเมอร์เรน – น ้าตกเมอร์เรน- 
Allmendhubel – เมืองอินเตอร์ลาเคน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen – ทะเลสาบทูน - Hoheweg  

             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 
                        



 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Mürren 
(เมอร์เรน) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เป็น
หมู่บ้านที่อยู่ระหว่างหุบเขา แวดล้อมด้วย
บรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ
และอากาศท่ีบริสุทธิ์ พาท่านเช็คอิน จุดชม
วิว เมอร์ เรน  เป็นสถานที่ โดดเด่นที่ มี
ทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาอันน่าทึ่ง 
สามารถเดินเล่นรอบๆชมวิวทิวทัศน์ได้ ให้
ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ  น ้าตก 
Murrenbach น ้าตกท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีสุด
แห่งหนึ่งในหุบเขา ความสูงของน ้าตกคือ 
417 เมตรจากเหนือพ้ืนดินของMürrenfluh ได้รับความสูงจากน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ Allmendhubel  ให้
ทุกท่านดื่มดํากับความเงียบสงบที่สมบูรณ์แบบและทิวทัศน์ของยอดเขาอัลไพน์ที่สวยงามจากมุมนี้ เป็นสถานที่ที่สวยงาม
ท่ามกลางภูเขา มีร้านอาหารนั่งชิล Allmendhubel Panorama ร้านอาหารพาโนรามาแบบชนบทพร้อมระเบียงอาบแดด
ขนาดใหญ่ วิวท่ีแผ่กว้าง โดยมีเทือกเขาแอลป์และธารน ้าแข็งท่ีทอดยาวอยู่ข้างๆ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่เมือง เมือง
อินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 18 ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสอง
ทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงาม
มาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The 
VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ 
(Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old 
Town หรือเรียกว่า Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้ง  มาตั้งแต่ปี1471 
อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน Lake Thun เป็นทะเลสาบ
บริเวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
(Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบ
เบรียนซ์ โดยมีแม่น ้าอาเรเป็นแม่น ้าท่ีคอยเชื่อมทะเลสาบท้ังสองแทน โดยท่ีแม่น ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่
ทะเลสาบทูน เน่ืองจากผิวน ้าของทะเลสาบบรีเอินซ์น้ันอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน พาท่านช้อปปิ้ งที่ Hoheweg มีท้ังร้านค้า
และร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่13) พิเศษให้ท่านได้ชิมเมนู ‘’ชีสฟองดู’’ แสนอร่อย
ทานคู่กับขนมปังโฮมเมดและเครื่องเคียงต่างๆ หนึ่งในวัฒนธรรมของยุโรปที่ขึ้น
ชื่อเรื่องความอร่อยเฉพาะตัว มื้อนี้จะได้ชิมชีสฟองดูแบบต้นต าหรับ วิธีการกิน
ฟองดูชีสในแบบสวิสนั้น คือการใช้ไม้ปลายแหลมท่ีมีลักษณะเหมือนส้อมจิ้มขนม
ปงัและจุ่มล งไปในหม้อชีส 

ที่พัก :Hotel Weisses Kreuz 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 
 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่14)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 69 ก.ม. / 1 ชม. )  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวร
ทะเลสาบ พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ เร่ิมต้นจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ 
อนุสาวรีย์สิงโตหิน The Lion Monument ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิสที่เสียชีวิตไป
ในการต่อสู้ป้องกันพระราชวังระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส สะพานไม้ซาเปล Chapel bridge  สะพานไม้อายุเกือบ 
700 ป ีเป็นสะพานมีหลังคาคลุมท่ีทอดข้ามแม่น ้ารอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่ งเมืองเก่า อิสระเดินเล่นที่ Schwanenplatz  
ท่ีน่ีเปน็แหล่งช้อปปิ้ งหลักส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนลูเซิร์น ต้ังอยู่ริมฝั่ งขวาของทะเลสาบลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายท่ีน่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือที1่5)  

วันที่หก เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน -สะพานไม้ซาเปล - Schwanenplatz -เมืองซุริค-สะพาน Münsterbrück -โบสถ์ 
Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster -โบสถ์เซนต์ปเีตอร์-ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ -ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค 

                      อาหาร เช้า, เที่ยง  
 



 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค Zurich (ระยะทาง 53 กม./ 
1 ชม.) น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ 
สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม 
Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่
เปิดขึ้นในปี 2381 ต้ังอยู่เหนือแม่น ้ า Limmat ในใจ
กลางเมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้  
ระหว่างสองฝั่ งของโบสถ์ส าคัญของซูริค ฟากนึงมี 
โบสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของ
กระจกสี ซึ่งโบสถ์นับเป็นไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่า
ได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็น
หอคอยตึกคู่แฝด และสถาปตัยกรรมแบบโรมัน และอีก
ฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัว
โบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti  โบสถ์เซนต์ปี
เตอร์ St. Peter’s Church ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่ส าคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัด
ของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเปน็หอนาฬิกาที่ใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป จากนั้น อิสระให้ท่านชอปปิ้ ง
ตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับ
นานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซ้ือของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนท่ีแพงท่ีสุดในโลก ไม่
ว่าจะเปน็ Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เปน็ต้น   
น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

21.35 น.    เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที ่WY154 
 

 

 

06.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ประเทศโอมาน แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
09.00 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย สายการบิน OMAN AIR เที่ยวบินที ่WY815 
17.45 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถ่ิน ณ เวลาน้ัน  
ทั้งนี้การเปล่ียนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปน็หลักส าคัญ 

 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 ตุลาคม 2565 ) 
 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  
 

 

วันทีเ่จ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/


 
 

► เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศฝรั่งเศส 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ยกเลกิมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด  
ประเทศไทย ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับโควิดทั้งหมด ตั้งแตว่ันท่ี 01 ตุลาคม 2565 

 

เงือ่นไขการให้บรกิาร 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกต๋ัวหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจ าเปน็ต้อง
ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
 
**ส าคัญ**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลือมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไมร่บัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่า

วีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจ าตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงินค่าบริการที่



 
 

ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม 
หรืออื่นๆ 
 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังป ี 

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่น่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถ
เลื่อนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจัดท่ีนั่งของผู้เดินทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
6. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7. ค่าน ้าหนักกระเปา๋ สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 
INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโค
วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุม
การรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ 
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
อัตราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 
2. ค่าบริการและยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ต้น  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 



 
 

6. ค่าพนักงานยกกระเปา๋ที่โรงแรม 
7. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 CHF/ทา่น ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณีวซ่ีาไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซ่ีาไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรม์าแล้ว ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึน
จรงิ เช่นค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยืน่วซ่ีา/ค่ามดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 
แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ
ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษา
ในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้



 
 

บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัท 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายน้ิวมือภายใน 3 ปี กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีแผนกวีซ่าของทัวร์ **  

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันท่ีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลือ
อย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง
ให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,
ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเปน็รูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 



 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ป ี(บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ป ี(บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเปน็ต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเปน็ภาษาอังกฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง
ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก
มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ท่ีรับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปจัจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.1 กรณีเปน็พนักงานทั่วไป ท้ังภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปจัจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป  (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนา
ไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เปน็นักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เปน็ต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ันๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับ



 
 

ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่าน้ัน หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน า
เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการ
ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 
ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ท่ีได้รับการสนับสนุน 
เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคาร
ล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหต:ุ ท่านจ าเปน็ต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank Statement) 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับย่ืนวีซ่าเชงเก้น 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปน็การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ท่ีจะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปน็สถิติในนามของบริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเปน็ภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเปน็ต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 

เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 



 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ท่ีอยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปจัจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกันอยู่ 

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป ีเกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 

13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป ีเกิด................  สถานที่เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าลา่สุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 



 
 

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

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปทีี่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน้ี 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเปน็จริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปท่ีีเร่ิมงาน 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 

          - ท่านจ าเปน็ต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 



 
 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปน็เพียงตัวกลางท่ี
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  
 
 

 


