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โมโนสวิส...เท่ียวสวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 5 คืน 
ซูริค-มองเทรอซ์-โลซานน์-เบิรน์ 

ลเูซิรน์-แองเก้ิลเบิรก์-ซุก-เซ้นตก์ลัเลน-ชาฟฮาวเซ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด่ืมด า่และสมัผสับรรยากาศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 

นัง่กระเช้าไฟฟ้า Rotair 360 องศา ขึน้ชมเขา Mt.Titlis 
ชมน ้าตกไรน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป ชมเมืองมรดกโลกเซ้นตก์ลัเลน 

เท่ียวมงเทรอซเ์มืองริมทะเลสาบเจนีวาและชมศาลาไทยในโลซานน์  
เทีย่วไม่เหนือ่ย..พกัก่อน 1 คืน...โดยสายการบินโอมานแอร ์(WY)  

 
 

 

 

 

 
บรษิทัฯ น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสู่สวติเซอรแ์ลนด ์ชมควำมงำมของเทอืกเขำแอลป์ พรอ้มกบัเดนิทำงสู่ประสบกำรณ์ใหม ่ขึน้
ยอดเขำดงัของสวสิ ดงันี้ 
ซูริค  เมอืงศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
มองเทรอซ์  เมอืงสวยทำงใตข้องสวสิรมิทะเลสำบเจนีวำหรอืเลคเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปรำสำทชลิยอง และมหีลกัฐำนใน

กำรก่อสรำ้งมำตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถำปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิเป็นเมอืงทีช่ำวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ  
เบิรน์ เมอืงหลวงประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยเูนสโกเมือ่ปี 1983 
ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสำบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวำลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด

แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
แองเก้ิลเบิรก์ ทีต่ัง้สถำนีกระเชำ้ส ำหรบัขึน้สูย่อดเขำททิลสิ ดืม่ด ำ่กบับรรยำกำศทีแ่สนโรแมนตคิและหมิะปกคลุม

ตลอดปี 
เซ้นต์กลัเลน เมอืงทำงตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นเมอืงโบรำณเก่ำแก่ตวัอำคำรบำ้นเรอืนเป็นแบบเฉพำะสไตล์

บำรอ็คและเป็นเมอืงส ำคญัทำงศำสนำ 
ชาฟฮาวเซ่น เมอืงทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่มน่ ้าไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้านานาชาตทิีใ่หญ่

ทีสุ่ดของยโุรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกที ่
สวยงามมาก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

คนเขำ้เมอืงและตรวจรบัสมัภำระเรยีบรอ้ยแลว้ จำกนัน้น ำเดนิทำงสูใ่จกลำงเมืองซูริค Zurich  
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่อง ซูริค-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-รปูปัน้เฟรดด้ี เมอรค์รูี-่โลซานน์-ศาลาไทย-กรงุเบิรน์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมองเทรอซ ์Montreux เมอืงสวย
ทำงใตข้องสวสิ ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสำบเจนีวำและไดร้บัสมญำ
นำมวำ่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรำ่สวสิฯ” ทีม่ฉีำกหลงัเป็น
ภเูขำสงูสวยงำมมำก ท่ำนจะไดช้มทศันียภำพของ
ธรรมชำตอินังดงำมระหวำ่งสองขำ้งทำงจนกระทัง่ถงึเมอืง
มองเทรอซ ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำ
ท่ำนเข้าชมปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปรำสำทยคุ
กลำงทีม่คีวำมเก่ำแก่กวำ่ 1,000 ปี โดยปรำสำทถูกสรำ้ง
ขึน้ในชว่งสมยัของโดยรำชวงศซ์ำวอย ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็นอญั
มณีทำงประวตัศิำสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปรำสำท
แหง่นี้ถูกสรำ้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมกำรเดนิทำงของนัก
เดนิทำงและขบวนสนิคำ้ทีจ่ะสญัจรผำ่นไปมำจำกเหนือสูใ่ต้
หรอืจำกตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น ำท่ำนเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซเ์มอืงตำกอำกำศรมิทะเลสำบเจนีวำทีม่ชีือ่เสยีงเยำ้ยวนใหน้กัท่องเทีย่ว

เขำ้มำพกัผอ่น ดว้ยควำมเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยำกำศทีสุ่ดแสนสบำย น ำท่ำนชมรปูปัน้ของ เฟรดด้ี 
เมอรค์ร่ีู นกัรอ้งวงควนีเจำ้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงขำ้มกบัคำสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซ์สรำ้งมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1962 มี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัอกีดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโลซานน์ Lausanne (ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ น ำ
ท่ำนชมเมอืงโลซำนน์เมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของสวติเซอรเ์เลนด ์ทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสำบเจนีวำทีเ่เสนจะงดงำม 
โดยฝัง่ตรงขำ้มเป็นเมอืงคำสโินชือ่ดงัของฝรัง่เศสอยำ่ง vian-les-Bains เมอืงโลซำนน์มคีวำมสวยงำม
คลำสสคิเตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่สีถำปัตยกรรมแบบโกธคิเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กักนัดใีนสวสิ นอกจำกเป็นเมอืง
ทีป่ระทบัของสมเดจ็ยำ่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วัรชักำลที ่9 ส ำเรจ็กำรศกึษำดว้ย น ำ
ท่ำนผำ่นชมวหิำรแหง่เมอืงโลซำนน์ หรอืชือ่เดมิรูจ้กักนัในนำม Cathedral of Notre Dame of Lausanne 
โบสถค์รสิตน์ิกำยโปรเตสแตนต ์สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ บรเิวณซุม้ทำงเขำ้มกีำรแกะสลกัอยำ่ง
สวยงำม เดมิวหิำรโลซำนน์นี้มชีื่อวำ่วหิำรนอเทรอดำม ตำมกำรตัง้ชือ่ของนิกำยคำทอลกิแต่เมือ่เปลีย่นเป็น
วหิำรนิกำยโปรเตสแตนตใ์นยคุทีม่กีำรปฏริปูศำสนำ จงึไมม่ใีครเรยีกวหิำรแหง่นี้วำ่วหิำรนอเทรอดำมอกี
ต่อไปแต่เรยีกเป็นมหำวหิำรโลซำนน์แทน และน ำท่ำนถ่ำยรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับำลไทย
ส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน์ใกลก้ลบัพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก ซึง่ศำลำไทยตัง้อยูใ่นสวนสำธำรณะ
ทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยำว์  จนไดเ้วลำ
สมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่กรงุเบิรน์ Bern เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมือ่ 800 ปี ในยคุ
กลำงของยุโรป มหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำยซึง่องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหส้่วนหนึ่งของเมอืงเป็น
มรดกโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง)  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Holiday Inn Westside Hotel, Bern หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่าม กรงุเบิรน์-บอ่หมีสีน ้ าตาล-หอนาฬิกาไซ้ทก์ลอ็คเค่น-ลเูซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเพล 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนชมบอ่หมีสีน ้าตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ของกรุงเบริน์ จำกนัน้แวะถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถแ์ห่งกรงุ
เบิรน์ The Cathedral of Bern มหำวหิำรแหง่นี้ถูกสรำ้งขึน้ใน
สไตลก์อธคิตัง้แต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมคีวำมสงูรำวๆ 100 
เมตร สรำ้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหำวหิำรทีส่งูทีสุ่ด
ในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิำงวฒันธรรมของสวสิดว้ย 
จำกนัน้ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท ์กลอ็คเค่น 
Zytglogge Clock Tower อำยุกวำ่ 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตำออกมำเรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอก
เวลำ ถดัจำกหอนำฬกิำไปไมไ่กล จะเป็นไอน์สไตน์เฮาส ์Einstein House ใหท้่ำนแวะถ่ำยรปูภำยนอกกบั
บำ้นทีอ่ลัเบริต์ ไอน์สไตน์ เคยอำศยัอยูช่ว่งเวลำหนึ่ง ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงขำ้วของเครือ่งใชต้่ำงๆ 
รวมถงึภำพถ่ำย เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่นกัฟิสกิสช์ื่อกอ้งโลกคนนี้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำเดนิทำงสูเ่มืองลเูซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของ

สวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำท่ำนชมเมอืงลูเซริน์ ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้ำผำของภูเขำในเมอืง
เป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แหง่
ฝรัง่เศส จำกนัน้ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่ง
บนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่
ภำพเขยีนเหล่ำนี้เป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำมเป็นมำของ
เมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm อยูก่ลำงสะพำน 
ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้ของมคีำ่
ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ ี
ฐำนเชือ่มตดิอยู่กบัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำน
แหง่นี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะ
ใหมจ่นมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในยโุรป  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Ibis Styles Luzern City Hotel, Lucerne หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีสี่ ่ ลเูซิรน์-แองเก้ิลเบิรก์-นัง่กระเช้าไฟฟ้าหมนุ 360 องศาข้ึนเขาทิตลิส-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขำสงู 
อยูใ่นรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์ 
ชืน่ชมทศันียภำพทีส่วยงำมของหุบเขำแอลป์จนถงึสถำนีกระเชำ้หรอื
เคเบิล้คำร ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี ให้ท่านได้มีโอกาส
สมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่โรแตร ์Rotair ในหลากหลายแบบ 
กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ี
หมนุรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพื่อให้ท่านจะได้ช่ืนชม
กบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบนยอดเขาทิทลิส Mt.Ttilis 
เป็นยอดเขำทีม่คีวำมสงูทีสุ่ดทำงตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวำม
สงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ชมทศันียภำพอนังดงำมกบัหมิะ
ปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของนกัเล่นสกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนำวดว้ย 
น ำท่ำนชมถ ้ำน ้ำแขง็ Glacier Cave ใหท้่ำนไดส้มัผสัอุณหภูมทิีเ่ยน็เหนือจุดเยอืกแขง็  จำกนัน้อสิระใหท้่ำน
ไดช้มววิและถำ่ยรปูกบัววิบนยอดเขำแบบพำโนรำมำ่หรอืเดนิเล่นบนสะพำนแขวน Titlis Cliff Walk เดนิขำ้ม
หุบเขำทีม่คีวำมยำวกวำ่ 98 เมตร ซึง่เป็นสะพำนแขวนทีส่งูทีสุ่ดในทวปียโุรป  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองซุก Zug (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่เหนือของ

ทะเลสาบซุก บนทีร่าบเชงิเขาและมแีมน่ ้า Lorze ไหลผา่น ท าใหเ้มอืงซุกมทีศันียภาพอนังดงามผสมผสาน
กบัเขตเมอืงเก่าทีย่งัคงสภาพความสมบรูณ์มาก อกีทัง้ยงัเป็นเป็นหนึ่งในศูนยก์ลางการคมนาคมแหง่หนึ่ง
ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้เมอืงซุกยงัตดิ 1 ใน 10 เมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ดในโลก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชมเมอืงซุก ผา่นชมหอนำฬิกำ Clock Tower แลนดม์ารค์ทีส่ าคญัแหง่หนึ่งของเมอืง ดว้ย
ความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่นของอาคารทีม่ี
หลงัคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวตดักบัหลงัคาสนี ้าตาลของอาคารใน
เมอืงสวยงามอยา่งยิง่ น าท่านแวะชมภำยนอกและถ่ำยรปู
กบัโบสถเ์ซนท์ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถ์
ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของเมอืงสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทีส่ าคญั
ทีสุ่ดในยคุโกธคิตอนปลาย นอกจากนี้ชาวสวสิยงัมคีวามเชือ่
อกีวา่ถา้ใครมเีรื่องทุกขร์อ้นหรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบั
โบสถแ์หง่นี้จะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้อยา่งรวดเรว็ 
จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองซูริค Zurich เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-เซ้นตก์ลัเลน-ซูริค 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทางสูเ่มืองชำฟฮำวเซ่น Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึ 

Neuhausen Rhein Falls ท่ีตัง้ของน ้ำตกไรน์ น าท่านชม
ความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป 
เกดิจากการทีแ่มน่ ้าไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของยโุรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณที่
พืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามมาก ตวั
น ้าตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายรุาว 14,000 
– 17,000 ปี อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไว้
เป็นทีร่ะลกึ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองเซ้นต์กลัเลน 
St.Gallen (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  เมอืงทางตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นเมอืงโบราณ
เก่าแก่ตวัอาคารบา้นเรอืนเป็นแบบเฉพาะสไตลบ์ารอ็คและเป็นเมอืงส าคญัทางศาสนา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น ำท่ำนชมเมืองเซ้นต์กลัเลน โดยเริม่จำกย่ำนเมืองเก่ำน ำ

ท่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรูปกบัโบสถ์เซ้นต์กลัเลน St.Gallen 
Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บำรอคและห้องสมุดที่
เกบ็รวบรวมหนังสอืเก่ำแก่อำยุมำกกว่ำ 1,000 ปี ภำยในโบสถ์
มจีติรกรรมฝำผนังอนัขึน้ชื่อและภำพเขยีนเฟรสโก้ที่ออกแบบ
และเขยีนโดยนักจติรกรชื่อดงัอย่ำงไมเคลิ แองเจโลเป็นหนึ่งใน
ห้องสมุดที่เก่ำแก่และสวยงำมมำกที่สุด จนได้ขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกในปี ค.ศ.1983 จำกนัน้น ำท่ำนสู่
ถนน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสำยหลกัของเมอืง ทีม่รีำ้นคำ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น่ำรกัๆมำกมำย ทัง้รำ้นนำฬกิำ รำ้นเสือ้ผำ้ และของทีร่ะลกึต่ำงๆ   จนไดเ้วลำสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่
เมืองซูริค Zurich เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Zurich Airport Messe, Zurich  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก ซูริค-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมุนสเตอร-์โบสถฟ์รอมนุสเตอร-์ช้อปป้ิง-
สนามบิน 

เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
น ำท่ำนชมยำ่นเมอืงเก่ำลนิเดอรฮ์อฟ ผำ่นอำคำรบำ้นเรอืนรำ้นคำ้ยำ่นเมอืงเก่ำ น ำท่ำนผำ่นชม The 
Rathaus หรอือกีชือ่หนึ่งทีคุ่น้เคยดอียำ่ง Zurich’s Town Hall สรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็น
สถำนทีร่ำชกำรทอ้งถิน่ในเมอืงซูรคิ ตัง้อยูร่มิ
แมน่ ้ำลมิมตัแต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภำ
เทศบำลเมอืงทีส่รำ้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่
ไดร้บักำรปรบัปรุงเรือ่ยมำจนถงึปัจจุบนั 
จำกนัน้น ำท่ำนชมภำยนอกและถ่ำยรปูกบั
โบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church 
มหำวหิำรคูบ่ำ้นคูเ่มอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์
ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้ำลมิมตั
เชน่กนั ปัจจุบนักลำยเป็นหนึ่งในสถำนทีท่่องเทีย่วของซูรคิ และน ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไปอกีฝัง่ของแมน่ ้ำ 
ผำ่นชมโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซูรคิ ทีส่รำ้งขึน้จำกซำก
ปรกัหกัพงัของวหิำรส ำหรบัสตรชีนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์ห่งบำวำเรยีเพือ่พระรำชธดิำ
ฮลิตก์ำรต์ ภำยหลงัไดพ้ระรำชทำนใหก้บัคณะนกับุญเบเนดกิต์ จุดเด่นของโบสถค์อืภำยนอกประกอบดว้ย
กระจกสขีนำดใหญ่ 5 บำน เรยีกวำ่กระจกชำกำล ออกแบบโดย มำรก์ ชำกำล จติรกรชำวเบลำรุส-ฝรัง่เศส 
และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติรกรคนนี้โด่งดงัอย่ำงยิง่ในแถบยุโรป   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงย่ำนถนนช้อปป้ิงใจกลำงนครซูรคิบรเิวณถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ  

Bahnhofstrasse ยำ่นชอ้ปป้ิงทีห่รหูรำทีสุ่ดในเมอืงซูรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสำยนี้ไมใ่ช่
ถนนสำยทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่ำงเดยีวเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรปดว้ยมคีวำมยำวประมำณ 1.4 
กโิลเมตร เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและเป็นศูนยก์ลำงของเมอืงซูรคิผูค้นชอบนดัพบปะกนัทีน่ี่ โดยมรีำ้นคำ้ใหไ้ด้
เลอืกซือ้ของกนัมำกมำย ตลอดสองขำ้งทำงเป็นทีต่ัง้ของหำ้งสรรพสนิคำ้ รำ้นแบรนดเ์นมไมว่่ำจะเป็น 
Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry เป็นตน้  รำ้นคำ้อญัมณี รำ้นเครือ่งประดบั  รำ้นนำฬกิำ
และโรงแรมระดบัหรจู ำนวนมำก และท่ำนสำมำรถเดนิเล่นเทีย่วชมบรรยำกำศจำกถนนนี้ไปทีท่ะเลสำบได ้
** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู่สนามบินซูริค และเผือ่เวลำส ำหรบักำรท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ  

21.35 น.  น ำท่ำนออกเดินทำงจำกนครซูริค  โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-154 
 

วนัทีเ่จด็ กรงุมสักตั (โอมาน) - กรงุเทพฯ 
06.20  น. เดินทางถึงสนามบินกรงุมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตุกำรณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ และหำกท่ีพกัตำมรำยกำรไม่ได้รบักำรยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท ำกำรเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

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

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 

 

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

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญำตให้เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

Mono Swiss with Titlis 
โมโนสวิตเซอรแ์ลนด ์7วนั 5 คืน / WY 

(ขึน้เขำ Mt.Titlis) 

9-15 เม.ย. / 
30 เม.ย.-06 พ.ค. 

26 พ.ค.-01 มิ.ย. 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 83,995 85,995 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  83,995 85,995 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 81,995 83,995 

เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเีตยีง 79,995 81,995 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 14,500 14,500 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท์่านละ 57,900 57,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไมต่ ำ่กว่ำ 25 ท่ำน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช ำระมดัจ ำหลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจำกเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สำมำรถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทำงได้รวมทัง้ไม่สำมำรถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทัทวัร ์ 
กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรยื่นวีซ่ำ ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำพร้อมคณะได้  
***กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15-20 วนัท ำกำร ซ่ึงผูเ้ดินทำงจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบักำรสแกนน้ิวมือจำกศนูยร์บัค ำร้องของสถำนทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรำยละเอียดโดยกำร
กรอกในใบรำยละเอียดด้ำนล่ำง และ ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง และส่งเอกสำรให้ครบเพ่ือท ำกำรนัดหมำย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิโอมานแอร ์เสน้ทางกรุงเทพฯ- ซูรคิ// ซูรคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  
• คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
• คา่ภาษสี าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแหง่ 
• คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
• คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร,คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 

• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่23 
ก.ย.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ธรรมเนียมวซี่าและคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คา่ทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,700บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื) 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ, คา่ธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนกำรสมคัรร่วมเดินทำงกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอาย ุและจะตอ้งมอีายุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพือ่ทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นคา่ใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร์ 

 
กำรช ำระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 
กำรยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า และ
คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า 
และคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมำยเหตุ  
• ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได้ 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

• ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

• เนื่องจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

• เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

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

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

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

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
• หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รปู 
เน้นขนำดใบหน้ำ  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

• ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
 

• หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรม์ือถอื  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้ และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 
- ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุลและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบั

จากรา้นแปล 
- ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านทีห่ยา่แลว้ และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้นแปล 

 
• หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผูเ้ดินทำง 

- กรณีลกูจ้ำง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอยา่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษทีม่ตีราประทบัจากรา้น
แปล 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่านี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• หลกัฐำนกำรเงิน   
-  สเตทเม้นทจ์ำกธนำคำร (Bank Statement) บญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดท
ถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดหรอืไมเ่กนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 

• กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 
 

 

กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรยื่นขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัควำมเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ ทำงศนูยย์ื่นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำใหม่ 
กรณุำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษียณ / แม่บำ้น / อำชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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