
 
 
 
 
 

  
 
 
 

สวติเซอรแ์ลนด ์พบรกัทีจุ่งเฟรา 7วนั4คนื 
โดยสายการบนิ Singapore Airlines (SQ) 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- เดอืนมถินุายน 2563 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
น ัง่รถไฟไตเ่ขาชมธารน า้แข็ง พชิติยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอเขาทีส่งูทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ 

ชมเมอืงเซอรแ์มท เมอืงทีป่ลอดมลพษิทีสุ่ดในโลกและเป็นทีต่ ัง้ของ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” 

บอ่หมสีนี า้ตาล - หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั – ศาลาวา่การเมอืงเบริน์ 
สวนองักฤษ - นาฬกิาดอกไม ้- มหาวหิารโลซานน ์- ศาลาไทย - อนสุาวรยีช์าล ีแชปลนิ 

ปราสาทชลิยอง - อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั – ทะเลสาบเบรยีนซ ์
โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์– โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- ทะเลสาบทูน 

พเิศษ!! เมนูชสีฟองดวู ์และบรกิารอาหารกลางวนับนยอดเขาจงุเฟรา 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิสงิคโปรช์างง ี 
17.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ 

Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

20.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ983 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
23.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 

** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 
 

 
 

 
 
วนัทีส่อง สนามบนิสงิคโปรช์างง ี- สนามบนินานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ - 

เมอืงเบริน์ - บอ่หมสีนี า้ตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์- ประตูเมอืงโบราณ - น า้พุปีศาจ
กนิเด็ก - หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั - บา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์- ศาลาวา่การเมอืง

เบริน์ - โบสถมุ์นสเตอร ์- เมอืงเจนวีา - สวนองักฤษ - นาฬกิาดอกไม ้- อนุสาวรยีแ์ห่ง
การรวมชาต ิ- น า้พุเจ็ทโด ้- เมอืงโลซานน ์- มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์- มหาวหิารโล
ซานน ์- พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล - สวนสาธารณะแหง่เมอืงโลซานน ์- ศาลาไทย          

01.30 น. น าท่ านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาติซู ริค  โคลเทิน  เมืองซูริค  ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ346 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทย
ประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมือง

หลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1863 และเมอืงเบริน์ ยังถูกจัดอันดับใหอ้ยู่ 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติที่

ดทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  
   

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 น าท่านเดนิทางสู ่บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สัตวสั์ญลักษณ์ส าคัญของเมอืงเบริน์ เพราะมี
ประวัตคิวามเป็นมาเก่าแกต่ัง้แต่สมัยผูค้รองเบริน์ในยุคนัน้ไดอ้อกลา่สัตว ์สัตวต์ัวแรกทีล่า่ได ้คอื 
หมี จึงไดต้ัง้ชื่อเมืองนี้ว่า “เบิร์น” น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลทัซ์ (Bahnhof 

Platz) จัตรุัสหนา้สถานีรถไฟ เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมอืงเบริน์ มทีัง้รถรางและ
รถบัสวิง่ผ่านหลายสาย เมอืงเกา่แหล่งชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลักทีท่อดยาว เป็นถนนทีปู่ดว้ยหนิ

ตัง้แต่ยุคกลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมชีือ่เรียกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, 
Kramgasse ทัง้ 2 ฝ่ังของถนนจะมีตกึสูงเรียงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชัน้ล่างจะเป็นรา้นคา้ รวม

ระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้ส่วนใหญ่ขายของหลากหลาย ตัง้แต่ของที่ระลกึ
จนถงึสนิคา้แบรนดด์ังๆ เมอืงเบริน์ เป็นเมอืงเกา่ทีม่แีม่น ้าอาเรอลอ้มรอบ 3 ดา้น ผา่นชม ประตู
เมืองโบราณ (Kafigturm หรอื Prison Tower) เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมือง

ทางดา้นตะวันตก, น า้พุปีศาจกนิเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อค
เค่นทรมั (Zytgloggeturm หรือ  Zeitglockenturm), บ้านที่อ ลั เบิร์ต  ไอน์สไตน ์

(Einstein Haus), ศาลาว่าการเมอืงเบริน์ (City Hall of Bern) และ ผ่านชม โบสถ์
มุนสเตอร ์(Munster) สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
ท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมคีวามส าคัญมากของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวเมอืงตัง้อยู่บรเิวณ

ทะเลสาบเจนีวาที่ไหลรวมเขา้กับแม่น ้าโรห์น (Rhone river) และเป็นแหล่งน ้าจืดที่ใหญ่เป็น



 
 
 
 
 

  
 
 
 

อันดับสองของทวปียุโรป อกีทัง้เมอืงเจนีวา ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาต ิ(Global 
City) เนื่องจากเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหว่างชาตสิ าคัญๆ หลายองคก์ร เช่น ส านักงานใหญ่ของ
องค์การสหประชาชาตปิระจ าทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO) , องค์การการคา้โลก 

(WTO) เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้เมอืงเจนีวายังเป็นสถานทีจั่ดตัง้องคก์ารสันนิบาตชาต ิใน ค.ศ. 
1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

 น าท่าน เขา้ชม สวนองักฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลวา่สวน และ Anglais ก็หมายถงึ
ประเทศอังกฤษ สวนแห่งนี้จงึมีความหมายตรงตัวว่า “สวนอังกฤษ” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ยอดนยิมรมิทะเลสาบเจนีวาของทัง้ชาวเมอืงและนักท่องเทีย่ว สวยงามดว้ยดอกไมบ้านสะพรั่ง 
ผืนหญา้สีเขียวชอุ่ม ตัดกับสีฟ้าของน ้ าในทะเลสาบเบื้องหนา้ ผ่านชม นาฬิกาดอกไม ้
(L’horloge Fleurie) ตอ้นรับทุกคนอยู่หนา้สวน นาฬกิานี้มฐีานะเป็นตน้ต ารับนาฬกิาดอกไม ้

ของทั ้งประเทศ สรา้งขึน้ในปี 1955 และถงึแมจ้ะไม่ไดบ้อกยี่หอ้นาฬิกาหรือตดิสปอนเซอร์
เหมอืนรมิขอบสนามฟตุบอล แตน่าฬกิาแปดวงเรอืนนี้ ก็ใหค้วามเทีย่งตรงมาแลว้หลายสบิปีและ

ในแตล่ะฤดดูอกไมก้็จะสลับสับเปลีย่นกันแบง่บานงดงาม  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ถัดมาเป็น อนุสาวรยีแ์หง่การรวมชาต ิ(Monument National) ระหวา่งเจนีวาและประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด์ในปี 1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ Geneva และ Helvetia (ชนเผ่าบรรพ

บรุุษของสวสิเซอรแ์ลนด)์ ในมอืถอืโล่และดาบ หันหนา้ไปยังทศิเหนือซึง่เป็นพืน้ทีท่ัง้หมดของ
ประเทศ ปลายสดุของสวน เป็นทีต่ัง้ของ น า้พุเจ็ทโด ้(The Jet d’Eau) สัญลักษณ์ของเมอืง
เจนีวา ตัง้อยู่กลางทะเลสาบเลอมังคห์รอืทะเลสาบเจนีวาเป็นน ้าพุทีไ่ดร้ับการยอมรับว่ามคีวาม

สงูและมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยน ้าพุสามารถพุ่งไดส้งูสดุประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) 
  

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่สวยงามและมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด์ และยังเป็นเมืองที่มีประวัตศิาสตร์อันยาวนานยอ้นกลับไปไดถ้งึศตวรรษที่ 4 

เมือ่ชาวโรมันยา้ยถิน่ฐานแผ่อทิธพิลเขา้มาถงึบรเิวณทีร่าบลุม่แหง่นี ้นอกจากนี้เมอืงโลซานน์ ยัง
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธดิาเมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวอ์กีดว้ย น าท่าน 
ผ่านชม มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์(University of Lausanne) เป็นมหาวทิยาลัยที่

เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม มหาวหิารโลซานน ์(Lausanne Cathedral) หรือมหา
วหิารนอรท์เธอดามแหง่เมอืงโลซานน์ อันเกา่แก่ เริม่กอ่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1718 เป็นอาคารแบบ

โกธคิที่มีความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกดว้ย ผ่านชม พิพธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล (The 
Olympic Museum) ซึง่ตัง้เดน่เป็นสง่าอยู่บนเนนิเขา 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะแห่งเมอืงโลซานน ์(Park of Lausanne) ทีม่รีูปปั้นลงิ 3 
ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อครัง้ยังทรงพระ
เยาว ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ศาลาไทย (Thai Pavilion) ทีร่ัฐบาลไทยส่งไปตัง้ใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

ทีพ่กั Hotel Novotel Lausanne Bussigny, Lausanne, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม เมอืงโลซานน ์- เมอืงเวเว่ย ์- อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ - เมอืงมองเทรอซ ์- ปราสาทชิ

ลยอง - หมูบ่า้นทาซ - น าทา่นน ัง่รถไฟทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซอรแ์มท - ยอด
เขาแมทเทอรฮ์อรน์ - น าท่านน ัง่รถไฟทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ หมู่บา้นทาซ - ยอด

เขาแมทเทอรฮ์อรน์         



 
 
 
 
 

  
 
 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวเว่ย ์(Vevey) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสวยน่ารัก
ทีต่ัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมชีือ่เสยีงของเวเว่ยม์มีากขนาดวา่นักท่องเทีย่วต่างก็
ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซ ์ใหเ้ป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีร่าสวสิฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) 

เพราะมอีากาศด ีอบอุน่เกอืบทุกฤดกูาล น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสาวรยีช์าล ีแชป
ลิน (Charlie Chaplin) ดาวตลกคา้งฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสรา้งชื่อเสียงในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ทีเ่ลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืง
เล็กๆแสนน่ารักที่ตั ้งอยู่บนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake 

Geneva) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบแสนสวยทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของนักท่องเที่ยวจ านวน
มาก ซึง่เมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ที่เป็นอีกจุดหมาย

ปลายทางในฝันของใครหลายคนทีฝั่นเอาไวว้่าจะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดสั้กครัง้ แมแ้ต่ผูท้ี่เคยมา
เยอืนแลว้ก็อยากทีจ่ะกลับมาซมึซับบรรยากาศ ณ เมอืงแหง่นี้อกีอย่างไม่รูเ้บือ่ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้น
ตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่หา่งจากตัวเมอืงไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง 
นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วงสมัย

ของโดยราชวงศ์ Savoy ซึง่ถือไดว้่าเป็นอัญมณีทางประวัตศิาสตร์ของสวติเซอร์แลนด์ โดย
แบ่งเป็นหอ้งทัง้หมด 25 หอ้ง ในอดตีปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมการเดนิทาง

ของนักเดินทางและขบวนสินคา้ที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต ้หรือจากตะวันตกสู่

ตะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด์ ส าหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูส้กึเหมอืนกับว่าเราไดย้อ้น
เวลากลับไปสูอ่ดตี ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากสว่นแรกคอื ป้อมปราการ ทีย่ังคงอยู่ในสภาพพรอ้ม

ทีจ่ะป้องกันการโจมตไีดต้ลอดเวลา 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี ประตู
สู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) จากนั้นน าท่าน น ัง่รถไฟทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางเขา้สู่ เมอืง

เซอรแ์มท (Zermatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้
ของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหลี่ยมที่

สวยงามที่สุด อันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ เมอืงเซอรแ์มท เมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องว่า
ปลอดมลพษิทีสุ่ดของโลก เพราะเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนต ์หรือ ยานพาหนะทีใ่ชน้ ้ามัน

เชือ้เพลงิวิง่ ใชก้ารคมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี ่หรอืสัตว ์เป็นเมอืง
แห่งสกีรีสอรท์ยอดนิยมที่ไดร้ับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแม
ททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิฯ  

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านน ัง่รถไฟทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch) (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) 
หากเวลาเอือ้อ านวย ** 

- น ัง่รถรางไตเ่ขา กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat Railway) สู ่ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ชมความสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

รถรางนี้จะลัดเลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางสามารถชมกลาเซียร์หรือธารน ้าแข็ง จนขึน้สู่

สถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล บนยอดเขาแห่งนี้จะไดช้ม
ทัศนียภาพจากทีส่งูปกคลมุดว้ยหมิะกวา่ 200 ยอดของเทอืกเขาแอลป์ อสิระใหท้่านไดช้มความ

สวยงามโดยรอบ ** คา่ใชจ้า่ย ส าหรบัน ัง่รถรางไตเ่ขา กรอนเนอรแ์กรต สู ่ยอดเขาแมท
เทอรฮ์อรน์ ทา่นละ ประมาณ 80-100 ฟรงักส์วสิ (CHF) / ส าหรบัทา่นทีไ่ม่สนใจเลอืก

ซือ้โปรแกรมเสรมิพเิศษ สามารถเดนิเลน่เทีย่วชมเมอืงไดต้ามอธัยาศยั ** 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

กลางวนั อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Hotel Elite Tasch, Tasch, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นทาซ - เมอืงลูเซริน์ - อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล - เมอืงอนิ
เทอลาเกน้ - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรยีนซ ์- ศูนยร์วมนาฬกิาเคยีฮอฟเฟอร ์      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) 

เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดนิทางสู ่อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) แกะสลัก

บนผาหินธรรมชาติ เพื่ อ เป็นอนุ สรณ์ ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหาร
สวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่กดิจากการปฏวิัตใินประเทศฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ. 1792  

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอด
ขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในทวปียุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุม
สะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงาม
โดยรอบตามอัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมีรา้นจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืงของที่ระลกึต่างๆ

มากมาย เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) พเิศษ !! เมนูชสิฟองดูว ์

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ (Interlaken) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มี
ความหมายตรงตัวทีแ่ปลว่า “เมอืงระหวา่งสองทะเลสาบ” เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ
ทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสน

สวยงาม ถูกขนาบดา้นหนา้หลังดว้ยเทอืกเขาเขยีวชะอุ่ม ดา้นซา้ยขวาของเมอืงเป็นทะเลสาบ
และมสีถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบดา้นซา้ยและขวาของเมอืงโดยมถีนนสายหลักตัดผ่าน 2 สถานี 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

เมอืงทีร่วมกจิกรรมนักท่องเทีย่วภูเขาทัง้ยังมโีรงแรมและรสีอรท์มากมาย อสิระใหท้่านชมความ
สวยงามโดยรอบของเมอืง 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร ์(Kirchhofer) ศูนย์รวมนาฬิกาและ
เครื่องประดับชัน้น าของประเทศสวติเซอร์แลนด์และยังมีสนิคา้เครื่องหนังหรูหรา ผลติภัณฑ์
เครือ่งส าอางและความงามคุณภาพสูง ของขวัญ และของทีร่ะลกึ เป็นทีรู่จั้กในระดับสากลและ

เป็นทีรู่จั้กทั่วทัง้อุตสาหกรรมนาฬกิาและเครือ่งประดับทีม่คีณุภาพดเียีย่มและการบรกิารลกูคา้ที่
โดด เด่น  อาทิ เช่น  Patek Philippe, Cartier, Piaget, Chopard, Franck Muller, Panerai, 

Corumm, Omega, Chanel, Bvlgarim, Mont Clanc, Tag Heuer, Hermes, Porsche 
Design, Fendi, Rado, Oris, Gucci, Charriol, Tissot, Guess, Calvin Klein เป็นตน้ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
ทีพ่กั Hotel Bernerhof Interlaken, Interlaken, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้ เมอืงลูเซิรน์ - เมอืงกรนิเดลิวลัท์ - สถานีรถไฟกรนิเดลิวลัท์ กรุน - น ัง่รถไฟไต่เขา 
พชิติยอดเขาจุงเฟรา - สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์- สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - ยอด

เขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็งพนัปี - ลานสฟิงซ ์- ธารน า้แข็ง - ทีท่ าการไปรษณียท์ ีสู่งทีสุ่ด
ในยุโรป - สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - น ัง่รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานี

รถไฟเลาเทอรบ์รุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน - 
เมอืงซูรคิ - โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์- 
ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัตนิเนอรก์าส  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดลิวลัท ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) 

เมอืงตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิ
เดลิวลัด ์กรุน (Grindelwald Grund Station) น าท่าน น ัง่รถไฟไตเ่ขา พชิติยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาที) โดยเปลี่ยน



 
 
 
 
 

  
 
 
 

ขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ (Kleine Scheidegg Station) (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) มีความสูงกว่าระดับน ้ าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 
ระหวา่งทางขึน้สู่ยอดเขา ท่านจะไดผ้่านชมความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรรคส์รา้ง คือ ธารน ้าแข็ง

ขนาดใหญ่  บ ริเวณ เชิง เข าก่ อนถึงสถานีปลายท าง สถานีรถไฟจุ ง เฟ รายอร์ค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป  เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา 

(Jungfrau / Top of Europe) หนึง่ในยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ารสหประชาชาต ิหรอื ยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 

2001  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านเขา้ชม ถ า้น า้แข็งพนัปี (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลขิติรกั” เป็นถ ้าน ้าแข็งพันปี
ที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธ้ารน ้าแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมี
ผลงานศลิปะเป็นน ้าแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดตา่งๆ และ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชม

ววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดน
ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดใน

เทอืกเขาแอลป์ มคีวามยาวถงึ 22 ก.ม. และความหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระให ้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลกึและสนุกสนานกับกจิกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควร
พลาดกับการสง่โปสการด์โดย ทีท่ าการไปรษณียท์ ีสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Post Office at Top 

of Europe) ไปหาบคุคลทีท่่านนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ  
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารเอเชยีนเซ็ตเมนู) พเิศษ !! ภตัตาคารบน

ยอดเขาจุงเฟรา 
** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไมส่ามารถรองรบัคณะได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์น าทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมอืงใกลเ้คยีง เป็นการ
ทดแทน และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้ก

กรณี เนือ่งจากเป็นการช าระลว่งหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะ
ค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 
น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch Top of Europe) เพื่อ น ัง่

รถไฟไตเ่ขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู ่สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รุนเนนิ (Lauterbrunnen 
Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานรีถไฟคลาย 

ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เดนิทางถงึ 
เมือง เลาเทอร์บ รุน เนิน  (Lauterbrunnen) เป็นหมู่ บ า้นในรัฐแบร์นของ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชัน ดว้ยทัศนียภาพที่สวยงามจงึเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บา้นเลาเทอรบ์รุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเทีย่ว
ตา่งๆ ในแถบเทอืกเขาแอลป์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์** การเดนิทางขึน้สูย่อดเขา อาจ

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณ์ และ สภาพภูมอิากาศเป็น
ส าคญั กรณีคณะไมส่ามารถขึน้ชม ยอดเขาได ้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถคนืคา่ใชจ้่าย ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง่ใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเป็น
การช าระล่วงหนา้กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึประโยชน์
ของลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงที่มขีนาด
ใหญ่ทีสุ่ดของ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิที่ส าคัญของ

ประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงาน



 
 
 
 
 

  
 
 
 

สถาปัตยกรรมแบบเกา่กระจัดกระจายอยู่รายลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิ
ทางเทคโนโลยสีมัยใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหนึ่งในล าดับตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุใน
โลกอีกดว้ย น าท่าน ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) 

โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูกสรา้งขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและ
สถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม รวมทั ้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวใน

ประวัตศิาสตร ์ที่ส าคัญอีกอย่าง คือ โบสถแ์ห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีรโ์บราณทางคริสต์
ศาสนา ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (Peterskirche หรอื St. Peter’s Church) หอ

นาฬกิาที่มหีนา้ปัดนาฬกิาที่ใหญ่ที่สุดในทวปียุโรป โดยมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร 
และระฆังทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา ใชท้ าการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์หง่นี้ยังเป็น
โบสถ์ที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมือง มปีระวัตกิารก่อสรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที่ 8 และไดร้ับการ

บูรณะเรื่อยมา ตัวอาคารทัง้ภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนว
กอธคิโบราณผสมบาโรค ผ่านชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถ์

เกา่แกท่ีส่รา้งขึน้ราวศตวรรษที ่9 ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stain Glass) มหีนา้ตา่งกระจกสอีัน
สวยงามโดดเดน่  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการคา้
ส าคัญของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนที่เป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิ่า
เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีสุ่ดแหง่หนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็น

ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรู ถัด
จากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คอื ถนนออกสัตนิเนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเกา่แก่

สายเล็กๆ ที่มีมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็นที่ตัง้ของอาคารบา้นเรือนที่ มี
หนา้ตา่งไมแ้กะสลัก สรา้งขึน้จากชา่งฝีมอืในยุคกลาง 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
กลางวนั อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั Ibis Messe Airport Zurich, Zurich, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก เมอืงซูรคิ - ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- 

ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้
สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

10.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ345 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- ทา่อากาศ
ยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์             

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์ 

** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
07.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เทีย่วบนิที ่SQ970 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ 

และความประทับใจ 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่
เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

09 - 15 กุมภาพนัธ ์63 49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

01 - 07 มนีาคม 63 49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

22 - 28 มนีาคม 63 49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

11 - 17 เมษายน 63 59,999 59,999 59,999 15,999 46,999 

12 - 18 เมษายน 63 59,999 59,999 59,999 15,999 46,999 

03 - 09 พฤษภาคม 63 53,999 53,999 53,999 12,999 40,999 

17 - 23 พฤษภาคม 63 52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

03 - 09 มถิุนายน 63 53,999 53,999 53,999 12,999 40,999 

 

 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (หากม)ี ** 
** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว  

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท 
 

ส าหรบัการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะ จ าเป็นตอ้งน าส่งหนงัสอืเดนิทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณา
อยา่งนอ้ย 15-20 วนัท าการ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร ์- อาทติย ์ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ านวนของผูส้มคัร
ในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลาดงักล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นงัสอืเดนิทางเพือ่เดนิทางได ้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดงึเล่มออกมาใชร้ะหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ าเป็น สถานทูตอาจจะ
ปฏเิสธผลการสมคัรของทา่น และ สง่หนงัสอืเดนิทางคนืทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งนอ้ย ใน

ล าดบัตอ่ไป จากน ัน้ระยะเวลาคงเหลอืก่อนวนัเดนิทางไมเ่พยีงพอส าหรบัยืน่วซ่ีาคร ัง้ใหม ่การยกเลกิ 
และ คนืเงนิ จะเป็นไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิทัด าเนนิการขอวซ่ีาให ้รวมไป
ถงึ กรณีทีท่่านขอเอกสารจากทางบรษิทัไปเพือ่ด าเนนิการขอวซ่ีาดว้ยตนเอง และท่านไดร้บัวซ่ีา

เรยีบรอ้ย ท่านจะไม่สามารถยกเลกิทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลอื จะมากกว่า 45 หรอื 55 
วนั ก็ตาม ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant)  
ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ัว๋ เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสารเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื 

เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทาง

ไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัรา
คา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดนิทางเป็นอสิลาม หรอื ไมส่ามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่
เหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมว่า่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบรษิทัขอใหท้า่นผูเ้ดนิทางกรุณาเตรยีมอาหาร

สว่นตวัของทา่นมาเพิม่เตมิขณะมือ้อาหาร เนือ่งจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมขีอ้จ ากดัเรือ่งของ
วตัถุดบิ โดยสว่นมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไขด่าว หรอื ไขเ่จยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหมีก่ ึง่

ส าเร็จรูป เทา่น ัน้ กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะส ัง่เมนูนอกเหนอืขา้งตน้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนีด้ว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศูนยก์ารคา้ ในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมโีปรแกรมที่
สถานทีด่งักลา่วตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิทัอาจจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นโปรแกรมไดต้ามความ

เหมาะสม และหากไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถ
คนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี เนือ่งจากเงือ่นไขของบตัรโดยสาร และ 

ชว่งวนัเดนิทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการเทา่น ัน้ ** 
 

** การเดนิทางทอ่งเทีย่วในทวปียุโรปสว่นใหญ ่จ าเป็นจะตอ้งเดนิเทา้เพือ่เขา้ถงึสถานทีบ่างจุด และ 

อาจเป็นระยะทางทีค่อ่นขา้งไกลจากจุดทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ 
อุปกรณ์ เชน่ รองเทา้ทีส่ามารถเดนิไดส้ะดวกสว่นบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดนิทาง เพือ่ประโยชน์

สูงสุดของผูเ้ดนิทางเอง รวมถงึผูเ้ดนิทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ทา่นจ าเป็นจะตอ้งมผีูร้ว่ม



 
 
 
 
 

  
 
 
 

เดนิทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และสถานทีบ่างจุด ทา่นอาจไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่กรณี
ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิง่ใดเป็นการทดแทนไดทุ้ก

กรณี ** 

 
** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่น

วันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนญุาต

ใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ 

ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตาม
รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดย
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ 

หรอื ผ่านชม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จรงิอกีครัง้  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 20 ฟรงักส์วสิ (CHF) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 30 ฟรงักส์วสิ (CHF) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 50 ฟรงักส์วสิ (CHF) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทย
ประมาณ 1,600 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ
ทา่น 
 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซ่ีาท่องเทีย่ว ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ท่านละ ประมาณ 3,500 

บาท ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา และ คา่ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวี

ซ่าและค่าบรกิารส่วนนี้ขอความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจ่ายในวนัทีย่ ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบั
เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่ว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัด
จ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับ
ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรียดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การใหส้ิทธิ์ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 

เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเที่ยว กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึง่ รวม
ไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการ
อนุมตัวิซ่ีา รอนดัสมัภาษณ์วซ่ีา ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่ว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง
หนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิท

ไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
2. กรณีนักท่องเทีย่ว ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียก
เก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั ้งหมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่ง
วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ย
กวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-44 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี
ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่

เกดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 
2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การ
จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 

(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคิด

ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทั ้งหมด โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบัตรโดยสาร
เรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบนิ อาจไม่สามารถคนืค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได ้และ หาก

สามารถคนืได ้(Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสายการบนิ โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดอืน 
เป็นอย่างนอ้ย 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 

ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์
2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากกวา่ก าหนด หรอืหอ้งพักเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยทีพั่กเป็นเมอืงใกลเ้คยีงเป็นการทดแทน  
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น

หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ
หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศูนยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวซ่ีา เพือ่สแกนลายนิว้มอืทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (ไม่รวมเสาร-์
อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมาย
วันและเวลาจากทางสถานทูตหรอืศนูยร์ับค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วัน

ใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพื่อกจิธุระส่วนตัวของท่านในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะ
อยู่ในช่วงระยะเวลาการพจิารณาวซี่า หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซี่า (เลม่หนังสอืเดนิทาง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน ตัง้แต่ขัน้ตอนการจอง หรือ 

กอ่นช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาทีท่่านสะดวกจะยืน่วซีา่มากอ่น แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กี
ครัง้ หากมคีวิยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวซี่าจะด าเนินการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยอ านวยความสะดวกให ้

ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั ้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่าน
สามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 
** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซ่ีาแบบเดมิท ัง้หมด ** 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

ประเทศทีท่่านสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนี้ได ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เนเธอ
แลนด ์เท่านัน้  
** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ คา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 
4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือ

เดนิทางในช่วงทีท่างบรษัิทจะเริ่มด าเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวซี่า (โดยประมาณ 25-30 วัน 
กอ่นเดนิทางเป็นอย่างนอ้ย หรือ อาจเร็วกว่านัน้) และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อน
ก าหนด แต่วซี่ายังไม่ด าเนินการ หรือ วซี่ายังไม่ไดร้ับการอนุมัต ิ(อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจาก
ท่านด าเนนิการยืน่วซี่าหลังคณะ และหรือ กรณีทีท่่านตอ้งการยืน่ก่อนคณะ แต่คณะทีท่่านเดนิทาง ยังไม่

ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตตอ้งการขอหลักฐานการพ านักใน
ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่ องเที่ ยว

ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยที่สุดคณะไม่
สามารถเดนิทางได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถชดเชยคา่เสยีหายใหก้ับท่านไม่

วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทุกกรณี  
5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15-20 วันท าการ (ไม่รวมวันเสาร ์- อาทติย ์ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับ

จ านวนผูส้มัครในช่วงนั้นๆ ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใช ้

ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 
6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอื

เดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวซี่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นหากท่านมี
ความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพื่อวางแผนลว่งหนา้ กรณีที่
ตอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการ

พจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาที่เหลือก่อนเดินทางส าหรับการ

พจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 
7. กรณีท่าน มวีซี่าเชงเกน้ชนดิเขา้ออกมากกวา่ 1 ครัง้ หรอื หลายครัง้ (Multiple) ทีย่ังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด 

และ ยังมวีันคงเหลอืในกลุม่ประเทศเชงเกน้เพยีงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้ตามวัตถุประสงคท์ี่
วซี่าเชงเกน้ฉบับนัน้ๆออก และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใชไ้ด ้หากวซี่านั้นถูกใช ้

มาแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซี่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มา

กอ่นแลว้อย่างนอ้ยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ คา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏเิสธจาก

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถูกสง่กลับจากประเทศปลายทาง  
8. กรณีทีท่่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวี

ซา่ชนิดท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน 
ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซี่าชนิดทีอ่นุมัตโิดยระบุวันที่สามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิ
กวา่ก าหนดทีอ่นุมัตใินหนา้วซีา่ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอกีครัง้ กรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทีม่กีาร

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและ
ลกูคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ่้ายที่

จะเกดิขึน้ในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นื่องจากอายุหนังสือเดนิทาง
คงเหลอืไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง และ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง เป็น
ตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชง
เกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบดิเบือน



 
 
 
 
 

  
 
 
 

ขอ้เท็จจรงิหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ
ถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตฯ ไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหม้าแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้่านใหค้วาม

ร่วมมอืในส่วนนี้เพื่อใหก้ารยืน่ค ารอ้งในครัง้ต่อๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของเจา้หนา้ที่
สถานทูตเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรือไม่ หรือ ออกกอ่นเดนิทางเพียงไม่กีว่ัน เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือ
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ เพราะเนื่องจากมเีอกสทิธิท์างการทูตคุม้ครองอยู่ 

12. เกีย่วกบัเอกสารทางราชการทีจ่ าเป็นตอ้งแปล เชน่ หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ
ทีอ่อกจากส านกังานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบดิาและมารดา หยา่รา้ง , 
ใบส าคญัการหยา่ กรณีศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา หรอื สถานทูตตอ้งการ เอกสารทีแ่ปลเรยีบรอ้ย 

จ าเป็นจะตอ้งไดร้บัการรบัรอง (มตีราประทบั) จากกรมการกงสุลเทา่น ัน้ ซึง่จะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 
ฉบบัละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้จ าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 

ไม่ได้เด ินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกบัมารดา และ บิดาไม่ได้เด ินทางด้วย) 
คา่ใชจ้่ายในส่วนนี ้ลูกคา้จ าเป็นตอ้งรบัผดิชอบดว้ยตนเอง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถ

ช าระคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีใ้หท้า่นได ้แตห่ากเอกสารการแปลแบบปกต ิ(ไมจ่ าเป็นตอ้งมตีราประทบั) 
ทางบรษิทัยนิดอี านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 

ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบนิ โรงแรมทีน่อกเหนือจากคณะ ที่ท่านพ านักก่อน 
หรือ ต่อจากคณะ ประกันการเดินทางใหค้รอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการ

ประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตามเงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บาง
ประเทศ ท่านจะไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในควินัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับเงื่อนไข 
และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้ง

ช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิส่วนนี้ หรือ ส่วนใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม รวมไปถงึกรณีที่
ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้งยกเลกิการ

เดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  
14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดนิทางที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความ

ประสงคข์อวซี่าเชงเกน้ใหค้รอบคลมุวันเดนิทางในทรปิสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ
ตัง้แต่ขัน้ตอนการจองทัวร ์รวมไปถงึแผนกวซี่าที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้ับท่านอกีครัง้ ก่อนตัง้แต่
ขัน้ตอนการเก็บเอกสาร หมายถงึเอกสารการจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบนิ จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดย

สมบูรณ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรยีมกรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี 
บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรับ

เงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมคี่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยืน่ขอวซี่าแบบหมู่คณะ ท่าน
จ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิสว่นนี้ หรอื สว่นใดสว่นหนึ่งดว้ยตนเองทัง้หมดไม่วา่กรณีไดก้็ตาม 

รวมไปถงึกรณีทีใ่นวันนัดหมายเพือ่ยืน่ขอวซีา่ ท่านไม่สามารถยืน่ขอได ้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ท าใหท้่านตอ้ง
ยกเลกิการเดนิทาง กระบวนการยกเลกิจะเป็นไปตามเงือ่นไขการยกเลกิทัง้หมด  

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจงึขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีสุ่ด ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่า
ดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เพื่อช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ 
ไม่สามารถยกเลกิได ้



 
 
 
 
 

  
 
 
 

3. บางสายการบนิอาจมเีงือ่นไขเกีย่วกับการใหบ้รกิารอาหารบนเครือ่งแตกต่างกัน ขอใหท้่านท าความเขา้ใจ
ถงึวัฒนธรรมประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิทีก่ าลังใหบ้รกิารท่านอยู่ 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 
กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และ

ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร
ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้

ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ ไม่วา่ส่วนใด
สว่นหนึง่ 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่ายลว่งหนา้เรยีบรอ้ยแลว้ทัง้หมด หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่
ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่
เหลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ

ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่

ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่น

เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสัิยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 

อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอบุัตภัิยทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้นอกเหนือ
การควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้

ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 
10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
คา่ใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก
เก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ทีจ่องเฉพาะทัวรไ์ม่รวมบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (จอยดแ์ลนดท์ัวร ์ซือ้ตั๋วเครื่องบนิแยกเอง) 
ในวันเริม่ทัวร ์(วันทีห่นึง่) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่

วา่กรณีใดก็ตาม กรณีทีไ่ฟลท์ของท่านถงึชา้กวา่คณะ และ ยนืยันเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดนิทางตาม
คณะไปยังเมอืง หรอื สถานทีท่่องเทีย่วทีค่ณะอยู่ในเวลานัน้ๆ กรณีนี้ จะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระคา่ใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทางดว้ยตนเองทัง้หมดเท่านัน้ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม และ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ไดท้่องเทีย่วเมอืง หรือ สถานทีท่่องเทีย่วใดๆ สถานที่
หนึง่ ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแลว้ทัง้หมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร ์ใชเ้พือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้  
15. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ไม่อนุญาตใหบ้คุคลทีม่คีดคีวาม ค าส่ังศาล เดนิทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวม

ไปถงึกรณีทีเ่คยรับรอง หรอื ค ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเอง
ทีก่ระทรวงการตา่งประเทศ หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางออกนอกเมอืง ณ วันเดนิทางจรงิ ทางบรษัิทจะ
ไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีต่ัง้ครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรกึษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท์ีแ่น่นอน กับ วันทีเ่ดนิทาง
จรงิ และหากเดนิทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรยีมหนังสอืรับรองจากแพทยย์นืยันใหเ้ดนิทางได ้และแจง้

รายละเอยีดของอายุครรภท์ีช่ัดเจน ตามกฎของสายการบนิ สว่นใหญ่ หากอายุครรภเ์กนิ 28 สัปดาห ์จะไม่
สามารถเดนิทางโดยเครือ่งบนิไดทุ้กกรณี หากท่านตัง้ครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบนิทราบและสายการบนิ

ตรวจพบ สายการบนิมสีทิธิป์ฏเิสธไม่ใหท้่านเดนิทาง  
 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้  
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

1. .  หนงัสอืเดนิทางเล่มปจัจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ 
และมหีนา้วา่งไม่ต ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมูเทา่น ัน้) 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน ไม่ซ ้ากับวีซ่าประเทศอื่นๆที่เคยไดร้ับ เท่านั้น และ หา้มใส่คอนแทค

เลนส ์ท ัง้ชนดิมสี ีและ ชนดิใส 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 
3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา้ (มอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน
พาณิชยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่
จ าเป็นตอ้งระบุชือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 
3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกี่ยวกับหนา้ที่การงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้นี้ อยู่ที่ดุลยพนิิจ

ของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เท่านัน้  
3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายุออกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา 
จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เทา่น ัน้ กรณีไมถู่กตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังนี้ 
 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 
8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  
หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรบัรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย 
และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 
(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 
(ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรบัรองคา่ใช่

จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 
- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบตัร 
** กรณีรบัรองการเงนิใหบุ้คคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา , บุตร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 

จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 
- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุชือ่

เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรบัรองใหก้ับผูถู้กรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ 
วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** โดยสะกด ชือ่-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจุบนั รายการสุดทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซ่ีา ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 
Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิัตร 
 
 

 
 

 

แผนทีก่ารเดนิทาง เพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

สถานที ่: ศูนยร์บัยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีาประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


