


วนัแรก กรงุเทพฯ  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแล
ดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอรแ์ลนด)์ >> TG970 (01.05-07.50) – เมืองชาฟ
เฮาเซน – น ้าตกไรซ์ – เมืองชไตน์ อมั ไรน์ – เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์
รปูสิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ ชาเปล – เมืองอินเทอรล์าเกน 

01.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG970 

07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินซูริค ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ 
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและพิธีการ
ทางศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมอืง 
เมืองชาฟเฮาเซน (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม.) เที่ยวชม น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกที่
เกดิจากแม่น ้าไรน์ ถอืเป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรป  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ 
(ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
เป็นเมอืงโบราณเล็กๆมแีม่น ้าไรน์ไหลผ่านกลาง
เมอืงและมีถนนสายหลกัเพียงสายเดียวอาคาร
บา้นเรอืนปลูกสรา้งมาแต่โบราณ โดยบางบา้นจะ

มมุีขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสนี ้าปูนเปียกบอกเล่าเรื่องราว
ต่างๆ เอาไว ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (ระยะทาง 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 

2 ชม.) เป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของสวสิเซอรแ์ลนด์ และเป็นดนิแดนทีไ่ดร้บัสมญานาม
ว่าเป็น “ หลงัคาแห่งทวปียุโรป (The roof of Europe) ” นอกจากจะมเีทอืกเขาสูงอย่าง
เทอืกเขาแอลป์แลว้ยงัมภีูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมแ้ทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา
สลบัดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขยีวชอุ่ม  
 
 
 
 
 
 
 



เที่ ย ว ช ม  อ นุ ส า ว รี ย์ รู ป สิ ง โต หิ น
แกะสลัก  เป็นอ นุสาวรีย์ รูปสิงโตหิน
แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้
หาญ ซื่ อสัตย์และจงรักภักดีที่ เสียชีวิต
ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงั 
หลงัจากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่สุดในโลก 

มอีายุหลายร้อยปี ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์และ
ประวัติศ าสต ร์ของเมือ งลู เซิ ร์น เลย 
นอกจากนี้ยงัมสีนิค้าหลากหลายให้ท่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ เช่น ชอ็กโกแลต, เครื่องหนัง, 
มดีพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

และน าท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางเมอืง อินเทอรล์าเกน (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชม) เป็นหนึ่งในเมอืงยอดนิยมส าหรบันักท่องเที่ยวถูกขนาบ
ขา้งด้วยทะเลสาบเบรยีนซ์และทะเลสาบทูน โดยมภีาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉาก
หลัง อีกทัง้ยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์และคกึคกัตลอดปี มคีวามงดงามและบรรยากาศทีเ่งยีบสงบและ
ประกอบไปด้วยอาคารโบราณยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวสิชาเล่ต ์
อสิระให้ท่านเดนิเล่นย่านถนนโฮอีเวก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการช้อปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน 
และยังเป็นที่ตัง้ของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนว
เทอืกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Royal St Georges MGallery Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า 
  https://sofitel.accor.com/hotel/8983/index.en.shtml 
 
 
 
 



วนัท่ีสาม เมืองอินเทอรล์าเกน – เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ – ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  
เมืองเลาเทอรบ์รนุเนน – เมืองอินเทอรล์าเกน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองกรินเดอร์วาลกรุน 
(ระยะทาง 20 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
30 นาที) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจุงฟ
ราว โดยเมื่อปี 2001 ยูเนสโก้ประกาศใหเ้ขาจุงฟ
ราวเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรก
ของยุโรป จากนัน้นัง่รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาต ิชมววิทิวทศัน์อนังดงามของสวสิ  แล้ว

เปลีย่นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ถานีไคลน์
ไชเดค็ขึน้พชิติยอดเขาจุงฟราวทีม่คีวาม
สงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 3,454 เมตร ซึ่ง
ได้ รับ ก ารยกย่ อ งว่ า เป็ น  TOP OF 
EUROPE จนถึงสถานีจุงฟราว ชมวิว

สวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานี แลว้น าชมถ ้าน ้าแขง็ทีไ่ดร้บัการขุดเจาะและ
ตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรอืเล่นหมิะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรอืซื้อ
ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัลงจากยอดเขาแวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเดค็ เดนิทางสู ่

เมืองเลาเทอรบ์รนุเนน เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ 
ในรฐัเบิร์น ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชนั โดยมี
ฉากหลงัของหมู่บ้านเป็นน ้าตกที่มชีื่อเสยีง
ทีสุ่ดชื่อว่า ชเตาบบ์าค ทีไ่หลดิง่ลงมาจาก
หน้าผาหนิสงูชนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Royal St Georges MGallery Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า 
  https://sofitel.accor.com/hotel/8983/index.en.shtml 

หมายเหตุ : ที่พกัในวนัถดัไปตัง้ในเมอืงเซอรแ์มท คณะทวัร์จะต้องเดนิทางโดยรถไฟ 
และถอืกระเป๋าต่อเพื่อไปยงัโรงแรม เพื่อความสะดวกจงึขอแนะน าให้ท่านแบ่งสมัภาระ
เป็นกระเป๋าเดนิทางขนาดเลก็ ส าหรบั 1 คนื โดยกระเป๋าจะอยู่ในความดแูลของท่านเอง
ตลอดการเดนิทาง 



วนัท่ีส่ี เมืองอินเทอร์ลาเกน – เมืองอันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียร ์         
เอก็ซ์เพรส – เมืองเซอรแ์มท  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่ าน เดิ น ท างสู่  อัน เด อ ร์แมท 
(ระย ะท าง 100 กิ โล เมต ร  ใช้ เว ล า
เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 
เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกโอบล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ และเป็นเมืองชุมทาง

รถไฟสายกลาเซยีร ์เอก็ซเพรส ภายในเมอืงมรีา้นคา้ทีพ่กัต่างๆมากมายส าหรบัรองรบั
นกัท่องเทีย่ว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บ่าย ออกเดนิทางขึ้นสู่ เมืองเซอรแ์มท โดย รถไฟสายกลาเซียรเ์อ็กซ์เพรส สมัผสัความ

งามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลา 3 ชัว่โมง ที่
ท่านจะได้ดื่มด ่ ากับธรรมชาติของภูเขาสูงของ
เทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน ้า
ธรรมชาตทิีง่ดงามจนถงึเมอืงเซอรแ์มท  
(หมายเหตุ : 12 ตุลาคม – 12 ธนัวาคม 2563 ขบวน
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสจะถูกน าไปตรวจซ่อมประจ าปี โดยทางการรถไฟจะจดัรถไฟ
ขบวนปกติมาวิง่แทนซึ่งความแตกต่างระหว่างตู้แบบปกติกบักลาเซียร์เอ็กเพรสคือตู้รถไฟ
กลาเซียรเอก็ซ์เพลสหลงัคาจะเป็นกระจก) น าท่านชม เมืองเซอรแ์มท ได้รบัการยกย่อง
ให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตัง้อยู่บนความสูงกว่า  1,620 เมตร ภายในเมืองไม่
อนุญาตให้รถยนต์วิง่ ซึ่งนักท่องเที่ยว อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงหรอืเลอืกซื้อสนิค้า
สวสิ อาท ินาฬกิาทุกยีห่อ้, ของทีร่ะลกึ, มดีพบั ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Alpenhof Hotel , Zermatt หรือเทียบเท่า 
 http://alpenhof.hotelszermatt.net/en/ 
 

วนัท่ีห้า เซอรแ์มท – ยอดเขาไคลน์มทัเทอรฮ์อรน์ (กระเช้ากลาเซียรพ์าราไดซ์ ) 
เมืองทา๊ซ – เมืองโลซานน์ – เมืองเวเว่ย ์– เมืองมองเทรอซ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



น าท่าน นัง่กระเช้ากลาเซียรพ์าราไดซ์ ขึน้สู่ ยอดเขาไคลน์มทัเทอรฮ์อรน์ เดนิทาง
ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นที่ความสูง 3,883 เมตร โดยกระเช้าไฟฟ้าใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท ีถงึจุดชมววิกลาเซยีรพ์าราไดซ ์เพื่อชมความงดงามของยอด
เขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีม่คีวามสูงถงึ 4,478 เมตร ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นภูเขาทีม่รีปูทรงสวยทีสุ่ด
ของเทอืกเขาแอลป์ อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเล่นหมิะบนลานสก ีเก็บ
ภาพสุดแสนประทบัใจกบัทวิทศัน์ของยอดเขาต่างๆ ทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะอนัขาวโพลน
สรา้งความงดงามให้กบัขุนเขาเป็นอนัมาก หมายเหตุ : ท่านสามารถขึ้นไปยงัจุดชมววิ
บนยอดเขา Gornergrat ได้ โดยรถไฟ แต่ความสูงเพยีง 3,089 เมตร ซึ่งน้อยกว่ายอด
เขา ไคล์นแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 800 เมตร ท าให้ความสวยงามของทิวทศัน์ที่มองเห็น
แตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชดัและถ้าท่านต้องการถ่ายภาพคู่กบัยอดเขา แมเทอร์ฮอร์น 
Grape Europe แนะน าให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขา ไคลน์ แมทเทอร์ฮอร์น จะได้ภาพถ่ายที่
สวยงามและใกลช้ดิกว่า ไดเ้วลาสมควรน ้าท่านเดนิทางลงจากยอดเขา 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่  เมืองท๊าซ โดยรถไฟประมาณ 12 นาที และเดินทางไปยัง 

เมืองโลซานน์ (ระยะทาง 165 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งตัง้อยู่
ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับไดว้่าเป็นเมอืงที่มเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืง
หนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมยัทีช่าว
โรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝัง่ทะเลสาบทีน่ี่ 
เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาต ิ
ทิวทศัน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ 
จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพักผ่อน
ตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญั
ส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่
ประทบัของสมเดจ็ย่า 

ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ตัง้อยู่ใน
สวนสาธารณะปาร์ค ดู เดอนองตู สร้างขึ้น
เพื่ อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมฉลอง
ว าร ะส าคัญ  2 ว า ระคื อ ว โรก าสที่ ท ร ง
ครองราชย์ครบ 60 ปี  และเป็นการเชื่ อม

ความสมัพนัธท์างการทตูระหว่างไทยกบัสวติเซอรแ์ลนด ์เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่
17 มีนาคม พ.ศ.2552  หลงัจากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ระยะทาง 20 
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ  30 นาที) ตั ้งอยู่ ในรัฐโวของประเทศ



สวสิเซอร์แลนด์ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ซึ่ง
ได้รบักสนขนานนามให้เมอืงเวเว่ย์เป็น "ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ" ที่แม้แต่ศลิปินตลกชื่อ
ดงัแห่งฮอลลีวู้ด “ชาล ีแชปลิน” ยงัหลงไหลและได้อาศยัอยู่ที่เมอืงนี้ในบัน้ปลายชีวติ 
ต่อจากนัน้ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นชาลี แชปลิน โดยที่ส้อมยักษ์ตัง้อยู่ใน
ทะเลสาบใกลก้บัสวนสาธารณะของเมอืงเวเว่ย์ สร้างเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัเนสเล่ย ์
เนื่องจากเป็นบ้านเกดิของบรษิทัเนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเนส
เล่ย ์ปัจจุบนัไดย้า้ยไปอยู่ทีท่ าการใหม่ใกลท้่าเรอื และอาคารแห่งเดมิไดก้ลายเป็นพพิทิธ
ภณัฑเ์นสเล่ยเ์พือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรโิภคอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เป็นเมอืงตากอากาศทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา มี
ชื่อเรยีกอกีอย่างว่า รเิวยีร่าของสวสิ (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
15 นาท)ี     

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Eden Palace au Lac Hotel, Montreux หรือเทียบเท่า 
 https://www.edenpalace.ch/en/ 
 

วนัท่ีหก เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก)  – เมืองเบิรน์ – นาฬิกา
ไซ้ท์กลอ็คเค่ – อพารท์เมนต์ไอน์สไตน์ – ซูริค – มหาวิหารกรอส มุนเต  
ช้อปป้ิงถนนบาหน์ฮอลฟ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ  ปราสาท          
ชิลยอง เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 
สร้างขึ้นบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่
ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์  SAVOY 
สัญ ลัก ษ ณ์ ก ารท่ อ ง เที่ ย ว ข อ งป ระ เท ศ
สวติเซอร์แลนด์ ในอดตีเคยเป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและเก็บค่าผ่าน

ท างข อ ง
ขบวนเรือ
สิน ค้ า  ที่
ส ั ญ จ ร
ผ่านไปมา
ร ว ม ถึ ง



เคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิดและโหดร้ายอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น 
(ระยะทาง 110 กโิลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด์ที่มหีมเีป็นสญัลกัษณ์ และเป็นเมอืงเก่าจากยุคกลางทีส่วยงาม ไม่ว่าจะ
เป็นภูมปิระเทศ หรอืแม่น ้าทีย่งัคงรูปลกัษณ์ดัง้เดมิตัง้แต่เมื่อ 800 ปีทีแ่ลว้ นอกจากนี้ยงั
มคีวามงดงามทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรอืนธรรมชาตทิี่แวดล้อม รวมไปถึงวถิี
ชวีติของผูค้นทีย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์ จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เทีย่ว
ชม ย่านเมืองเก่า ซึง่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983 และก่อตัง้ขึน้ใน
สมยัครสิต์ศตวรรษที่ 12 ตัง้อยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น ้าอาเร ชมมาร์คกาสเซย่าน
เมอืงเก่าที่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือ้ผา้บูตคิ เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์
จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ 
เป็นถนนที่มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้ และเตม็ไปด้วยรา้นภาพวาด นอกจากนี้ยงัมรีา้น
ขายของเก่าในอาคารโบราณอกีดว้ย ต่อมาชม นาฬิกาไซ้ท์กลอ็คเค่ เป็นหอนาฬกิายุค
กลางทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของย่านเมอืงเก่าเบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 มอีายุถงึ 800 
ปี โดยนาฬิกาตบีอกเวลาทุกๆ ชัว่โมง ปัจจุบนัเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ที่มชีื่อเสยีงมาก
ทีสุ่ดของกรุงเบริน์ และไปชมบรเิวณดา้นนอก อพารท์เมนต์ไอน์สไตน์ เป็ยบา้น 1 ใน 
5 หลงัของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวทิยาศาสตร์ระดบัโลก ตัง้อยู่ที่บ้าน หมายเลข 49 
ถนนกรมักาสเซ ซึง่เขาพกัอยู่ทีช่ ัน้สองของบา้นหลงันี้ระหว่างปีค.ศ.1903-1905 ปัจจุบนั
นี้เป็นพพิธิภณัฑแ์ละคาเฟ่ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ         

2 ชม.) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในสวสิเซอรแ์ลนด์ ซึ่งไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ
แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วฒันธรรมของประเทศ ชมมหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงอย่าง มหาวิหารกรอส มุนเตอร ์ซึ่ง

ถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่
แม่น ้ าลิมมัต  ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ยวของซูรคิ จากนัน้อสิระให้ท่านช้อปป้ิง ย่าน
ถนนบาห์นฮอล์ฟ เป็นย่านช้อปป้ิงที่หรูหราที่สุดใน

เมอืงซูรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในสวสิเซอรแ์ลนด์ ซึง่ถนนสาย
นี้ทอดยาวจากสถานีรถไฟผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุด
รมิน ้ าเดิมที่เคยเป็นทางรถม้า แต่ปัจจุบันเป็นแหล่ง
เศรษฐกจิที่ส าคญัของเมอืงซูรคิ สองขา้งทางเรยีงราย
ไปดว้ยรา้นคา้ทัง้แบรนดเ์นม และรา้นอาหาร ขึน้ชื่อว่าเป็นถนนคนเดนิทีส่วยและหรูหรา
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุโรป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือเทียบเท่า 
www.accorhotels.com/gb/hotel-0884-novotel-zurich-airport-
messe/index.shtml 

 



วนัท่ีเจด็ ซูริค – กรงุเทพฯ >> TG 971 (13.30-05.30+1) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินสนามบินซูริค โคลเทน ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์เพื่อให้
ท่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ี

13.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 

วนัท่ีแปด กรงุเทพฯ 
05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง : กนัยายน  12 – 19 
    ตลุาคม  06 – 13 , 17 – 24  

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 109,900.- 82,900.- 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 105,900.- 78,900.- 
เดก็ต า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 98,900.- 74,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 17,000.- 17,000.- 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่านโดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไม่มนี ้าดื่มบรกิาร  

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศแถบ

ยุโรป ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 



- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ควรเผื่อเวลาจองทวัรอ์ย่างน้อย 40 วนั ก่อนการเดนิทางเนื่องจากมผีลต่อการจองควิยื่นวซี่า 

 
อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พร้อมคนขบั และค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้

เท่านัน้ กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชม./วนั 

- ค่าบรกิารน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าทปิพนกังานขบัรถ โดยเฉลีย่ 2 ยโูร /ท่าน /วนั 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่า (กลุ่มเชงเก้นวซี่า) พรอ้มค่าประกนัสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวซี่า

ทางสถานทตูไม่คนืใหท้่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพจิารณาหรอืไม่กต็าม 

- ค่าโรงแรมที่พกัตามระบุในรายการหรอืเทียบเท่า ห้องพกัห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พร้อม

อาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับงานเทศกาล     

เทรดแฟร์ หรอื การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมืองโดย

ค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่ องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัท

ประกนัภยันิวแฮมพเ์ชอร ์อนิชวัรนัส ์จ ากดั 

 

 

 

 

 



- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 



- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
1. พาสปอร์ตเล่มจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (นับจากวันสุดท้ายของ
โปรแกรมทีจ่ะเดนิทาง จนถงึวนัหมดอายุบนหน้าพาสปอรต์)  
** กรณีมพีาสปอรต์เล่มเก่าที่เคยมวีซี่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หมดอายุไปแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน 
ควรน ามาแสดงเพิม่เตเิพือ่ใหง้า่ยต่อการอนุมตัวิซี่า 
** พาสปอรต์ตอ้งมหีน้าว่างอย่างน้อย 6 หน้า พาสปอรต์ทีช่ ารุดหรอืฉีกขาดไม่สามารถใชง้านได ้
2. รปูถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รปู (ยื่นวซี่าฝรัง่เศส 3.5 x 4.5 CM)   
    -  หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรอืผา้คลุมศรีษะใดๆ  
ยกเวน้ผา้คลุมศรีษะทางศาสนา  
    -  หา้มสวมเครื่องประดบั เช่น สรอ้ยคอ ต่างห ูฯลฯ 
    -  ฉากหลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ พิมพ์บนกระดาษที่ใช้ส าหรบัการถ่ายรูปที่มคีุณภาพดี ควรมี
อายุไม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 
** ในกรณีรปูถ่ายไม่ถูกต้องตามมาตรฐานทีท่างสถานทตูก าหนดไว ้ทางสถานทตูอาจแจง้ค ารอ้ง
ใหถ้่ายรปูใหม ่ซึง่อาจสง่ผลใหก้ารอนุมตัวิซี่าล่าชา้ ** (ยื่นวซี่าองักฤษ ไม่ตอ้งใชร้ปูถ่าย) 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล / 
ส าเนาทะเบยีนสมรส - ทะเบยีนหย่า / ส าเนาสตูบิตัรในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์ 
4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน นบัจากวนัทีข่อวซี่า) 
     4.1 กรณีพนักงานบรษิัท (กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อ
สถานทูต) หนังสอืรบัรองออกโดยบรษิทั/สงักดั ทีท่่านท างานอยู่ เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดย
ระบุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั  

** หนังสอืรบัรองการท างาน จะต้องพิมพ์ลงบนหวักระดาษบรษิัท พร้อมประทบัตรา
บรษิทั และลงนามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบูรณ์ 
     4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณิชย์ หรอืหนังสอื
รบัรองบรษิทัทีค่ดัส าเนาไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน 

** ถ้าใช้ใบทะเบียนพาณิชย์หรอืทะเบยีนการค้าต้องมชีื่อเป็นเจ้าของกจิการ / หนังสอื
รบัรองบรษิทัตอ้งมชีื่อเป็นคณะกรรมการเท่านัน้ 



     4.3 กรณีเกษยีณอายุ ต้องท าจดหมายชีแ้จงตนเอง สามารถออกเองหรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่าง
บรษิทัสง่ใหก้ไ็ด ้

** ส าหรบัผูท้ีม่อีายุเกนิ 60 ปี สามารถแสดงสถานะของตนเองเป็นผูเ้กษยีณอายุได ้
     4.4 อาชพีอื่นๆ ในกรณีที่ประกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอืคา้ขายไม่ได้จดทะเบยีนการค้า 
ฯลฯ อาชพีทีไ่ม่สามารถออกหนังสอืรบัรองการท างานได้ ต้องท าจดหมายชี้แจงตนเอง สามารถ
ออก 
     4.5 กรณีเป็นนักเรยีนและนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรบัรองจากสถาบนัการศึกษาตวัจรงิ 
เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
5. หลกัฐานการเงนิ ยอดอพัเดทล่าสุด คงเหลอืไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท  
   5.1 กรณียื่นวซี่า ณ สถานทูตสาธารณรฐัเชค เนเธอรแ์ลนด ์และองักฤษ (อพัเดทล่าสุดภายใน
เดอืนทีจ่ะท าการยื่นวซี่า)  
        - BOOK BANK บญัชอีอมทรพัย์ ยอ้นหลงั 6 เดอืน ท าส าเนาตัง้แต่หน้าแรกทีม่ชีื่อ จนถงึ
หน้าสุดทา้ยทีอ่พัเดท  
หรอื   - STATEMENT บญัชอีอมทรพัย์ ย้อนหลงั 6 เดอืน ออกโดยธนาคาร พร้อมประทบัตรา
ธนาคารและเซน็ตก์ ากบัโดยเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า 
   5.2 กรณียื่นวซี่า ณ สถานทูตสวสิเซอรแ์ลนด์ และฝรัง่เศส (อพัเดทล่าสุดภายในเดอืนทีจ่ะท า
การยื่นวซี่า)  
        - STATEMENT บญัชอีอมทรพัย์ ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกโดยธนาคาร พรอ้มประทบัตรา
ธนาคารและเซน็ตก์ ากบัโดยเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า 
   5.3 กรณียื่นวซี่า ณ สถานทตูอติาล ี(รายการเดนิบญัชอีพัเดทล่าสุดภายใน 7 วนัก่อนยื่นวซี่า) 
         - BOOK BANK บัญชีออมทรพัย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ท าส าเนาตัง้แต่หน้าแรกที่มีชื่อ 
จนถงึหน้าสุดทา้ยทีอ่พัเดท  
หรอื    - STATEMENT บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ออกโดยธนาคาร พรอ้มประทบัตรา
ธนาคารและเซน็ตก์ ากบัโดยเจา้หน้าทีธ่นาคารทุกหน้า 
** ส าหรบัสถานทูตอติาลี กรณีเลอืกใชส้ าเนาบุ๊คแบงค์ รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงัห้ามกระโดด
ขา้มเดอืน หากกระโดดขา้มเดอืนต้องขอ Statement ทีอ่อกโดยธนาคาร ในกรณี Statement ยงั
มกีระโดดขา้มเดอืนอกี  ตอ้งออกเอกสารชีแ้จงควบคู่กบั Statement  
 *** SPONSOR ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใช้บญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่นวซี่าต้อง
ออกหนังสอืรบัรองค่าใชจ่้ายให้บุคคลในครอบครวัดว้ย ซึ่งท่านทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหอ้กี
ท่านได้ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ซึ่งมเีอกสารแสดงความสมัพนัธ์ (ทุกสถานทูตจะรบัพจิารณา
เฉพาะบญัชอีอมทรพัย ์/ ไม่รบัพจิารณาบญัชฝีากประจ าทีไ่ม่มกีารเคลื่อนไหว และบญัชกีระแส
รายวนัในทุกกรณี) 
6. BANK GUARANTEE หนงัสอืรบัรองการเงนิหรอืหนังสอืรบัรองบญัชี (หนังสอืรบัรองการเงนิ
อพัเดท 15 วนัก่อนยื่นวซี่า) ออกโดยธนาคาร ซึ่งเป็นธนาคารเดยีวกนักบั BOOK BANK ที่ใช้
เป็นหลกัฐานในการยื่นวซี่าเท่านัน้  

*** ส าหรบัยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตสวิสเซอรแ์ลนด,์ ฝรัง่เศส และอิตาลีเท่านัน้*** 
7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทัง้หมด
นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6 แล้วทางบรษิทัจะต้องออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความ



รบัผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบัมาท างานของท่านโดยระบุชื่อผูเ้ดนิทางและเหตุผลทีจ่ดัการ
เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
8. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ต้องท าจดหมาย
ยนิยอมโดยทีบ่ดิาหรอืมารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขตโดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมือ
ชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 
9. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิอาจถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวรและ
หากถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้ง
ใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ 
10. ในกรณีสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว
ตามทีส่ถานทตูฯ แจง้มา 
11. กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้ง
สถานทูต ยกเลกิวซี่าของท่านเนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถติใิน
นามของบรษิทัฯ 
12. หากท่านถูกปฏเิสธวซี่าจากสถานทูต ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดกต็ามซึ่งสถานทูตไดพ้จิารณาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปรยิาย และจะถูกหกัเงนิตามเงื่อนไขการ
ยกเลกิดา้นบน 
13. เมื่อท่านได้ ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านบัญชีของบรษิัทฯหรอื
ช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆของบรษิทัฯที่
ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
สถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงั

ประเทศทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่า อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 

 
การยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศ  (เชงเก้น) ลูกค้าต้องมาแสกนลายน้ิวมือด้วยตนเองตามวนัเวลา
นัดหมายท่ีศนูยร์บัเรื่อง VFS  ของประเทศนัน้ๆโดยจะแจ้งให้ทราบ จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ

คอยอ านวยความสะดวก 



 

 


