
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่น่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย   (-/-/-) 

21.00 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ใหค้ าแนะน า

เพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน 

เมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์- เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - เขตเมืองเก่าเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - ป้อม

ปราการเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น ้าตกไรน ์- เมืองเบิรน์ - บ่อหมีสีน ้าตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ ์- 

ประตเูมืองโบราณ - น ้าพปีุศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั - บา้นทีอ่ลัเบิรต์ ไอนส์ไตน ์

- ศาลาว่าการเมืองเบิรน์ - โบสถมุ์นสเตอร ์- เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม ้- 

อนุสาวรยีแ์ห่งการรวมชาต ิ- น ้าพเุจท็โด ้              (-/L/D) 

00.35 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยสาย

การบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970 (เทีย่วบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

 

 

 

 

 

06.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทนิ เมืองซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองซ่ึงจะ

ท าใหคุ้ณมีความสุขกบับรรยากาศท่ีน่าร่ืนรมยแ์ละสมัผสัความเป็นสวิตเซอร์แลนดอ์ย่างแทจ้ริง ตั้งอยู่ทาง

ตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ติดกบัพรมแดนของประเทศเยอรมนั จึงมีชื่อเสียงอย่างมากในเร่ือง

ของวฒันธรรมท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศเยอรมนัและบรรยากาศในแบบชนบทของสวิตเซอร์แลนดท่ี์

เงียบสงบแต่แฝงไวด้ว้ยความเก่าแก่โบราณและสถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายท่ีมีความสวยงามและ

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  

 



 

  
 
 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ บรรยากาศภายใน เขตเมืองเก่าเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen 

Old Town) มีความสวยงามของอาคารบา้นเรือนต่างๆ ในสถาปัตยกรรมเเละศิลปกรรมเฟรสโก ท่ีน่าท่ึง

อย่างมาก โดยจุดท่ีไม่ควรพลาดก็คือ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึก กบั ป้อมปราการเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

(Schaffhausen Fortress) ท่ีมีความเก่าแก่สวยงามและบ่งบอกความเป็นสวิตเซอรแ์ลนดไ์ดเ้ป็นอย่างดีจาก

โครงสรา้งท่ีใหญ่โตและมีประติมากรรมตกแต่งไวอ้ย่างสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ส่วนบริเวณเขตนอกเมืองของ

เมือง น้ันก็มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติอย่างมาก โดยมีกล่ินอายของความเป็นชนบทท่ีแสนจะ

งดงามและสงบเหมาะแก่การมาพกัผ่อน พรอ้มสถานท่ีท่องเท่ียวอย่าง น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ 

น ้าตกไรน ์(Rhine Falls) ท่ีเกิดจากแม่น ้าไรน์ ซ่ึงเป็นแม่น ้านานาชาติทั้งสายตกลงมาจากหน้าผาสูงท่ี

เมืองแห่งน้ี กลายเป็นน ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ท่านจะไดส้ัมผัสถึงความสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นอย่าง

มาก 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ซ่ึงไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมือง

เบิรน์ ยงัถูกจดัอนัดบัใหอ้ยู่ 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park / Bear Pit) สตัวส์ญัลักษณ์ส าคญัของเมืองเบิร์น เพราะมี

ประวติัความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิรน์ในยุคน้ันไดอ้อกล่าสตัว ์สตัวต์วัแรกที่ล่าได ้คือ หมี จึงได้

ตั้งชื่อเมืองน้ีว่า “เบิร์น” น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาหน์ฮอฟพลัทซ ์(Bahnhof Platz) จตุัรัสหน้าสถานี

รถไฟ เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์น มีทั้งรถรางและรถบสัวิ่งผ่านหลายสาย เมืองเก่า

แหล่งชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลกัท่ีทอดยาว เป็นถนนท่ีปดูว้ยหินตั้งแต่ยุคกลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียก

แตกต่างกนัไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse ทั้ง 2 ฝั่งของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู่ 

โดยส่วนใหญ่ชั้นล่างจะเป็นรา้นคา้ รวมระยะทางแลว้ก็ประมาณ 6 กิโลเมตร รา้นคา้ส่วนใหญ่ขายของ

หลากหลาย ตั้งแต่ของท่ีระลึกจนถึงสินคา้แบรนดด์งัๆ เมืองเบิรน์ เป็นเมืองเก่าท่ีมีแม่น ้าอาเรอลอ้มรอบ 3 

ดา้น ผ่านชม ประตเูมืองโบราณ (Kafigturm หรอื Prison Tower) เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมือง

ทางดา้นตะวันตก, น ้าพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซท้ค์ล็อคเค่นทรัม 

(Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm), บา้นที่อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ (Einstein Haus), ศาลาว่า

การเมืองเบิรน์ (City Hall of Bern) และ ผ่านชม โบสถมุ์นสเตอร ์(Munster) ส่ิงก่อสรา้งทางศาสนาท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสิน

ครั้งสุดทา้ยของพระเจา้ 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง

และมีความส าคญัมากของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตวัเมืองตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาท่ีไหลรวมเขา้กบั



 

  
 
 
 

แม่น ้าโรห์น (Rhone river) และเป็นแหล่งน ้าจืดท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของทวีปยุโรป อีกทั้งเมืองเจนีวา 

ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหว่างชาติส าคญัๆ 

หลายองค์กร เช่น ส านักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป , องค์การอนามัยโลก 

(WHO) , องค์การการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้เมืองเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้งองคก์าร

สนันิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

 น าท่าน เขา้ชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลว่าสวน และ Anglais ก็หมายถึงประเทศ

อังกฤษ สวนแห่งน้ีจึงมีความหมายตรงตัวว่า “สวนอังกฤษ” สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริม

ทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและนักท่องเท่ียว สวยงามดว้ยดอกไมบ้านสะพรัง่ ผืนหญา้สีเขียวชอุ่ม ตดั

กบัสีฟ้าของน ้าในทะเลสาบเบื้ องหน้า ผ่านชม นาฬิกาดอกไม ้(L’horloge Fleurie) ตอ้นรับทุกคนอยู่หน้า

สวน นาฬิกาน้ีมีฐานะเป็นตน้ต ารบันาฬิกาดอกไมข้องทั้งประเทศ สรา้งข้ึนในปี 1955 และถึงแมจ้ะไม่ได้

บอกยี่หอ้นาฬิกาหรือติดสปอนเซอร์เหมือนริมขอบสนามฟุตบอล แต่นาฬิกาแปดวงเรือนน้ี ก็ใหค้วาม

เท่ียงตรงมาแลว้หลายสิบปีและในแต่ละฤดูดอกไมก้็จะสลับสับเปล่ียนกันแบ่งบานงดงาม ถัดมาเป็น 

อนุสาวรียแ์ห่งการรวมชาติ (Monument National) ระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนดใ์นปี 

1814 สตรีสองคนคือตวัแทนของ Geneva และ Helvetia (ชนเผ่าบรรพบุรุษของสวิสเซอร์แลนด์) ในมือ

ถือโล่และดาบ หนัหน้าไปยังทิศเหนือซ่ึงเป็นพื้ นท่ีทั้งหมดของประเทศ ปลายสุดของสวน เป็นท่ีตั้งของ 

น ้าพเุจท็โด ้(The Jet d’Eau) สญัลกัษณ์ของเมืองเจนีวา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบเลอมงัคห์รือทะเลสาบเจนี

วาเป็นน ้ าพุท่ีไดร้ับการยอมรับว่ามีความสูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยน ้ าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุด

ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั Appart'City Annemasse Centre Pays de Geneve - Appart Hotel, Geneva หรือ

เทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีส่าม เมืองเจนีวา - เมืองโลซานน ์- มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน ์- พิพิธภัณฑ์

โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน ์- ศาลาไทย - เมืองโลซานน ์- เมืองเวเว่ย ์- 

อนุสาวรียช์าลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บา้นทาซ - น าท่านนัง่รถไฟ

ทอ้งถ่ิน เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอรแ์มท - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - น าท่านนัง่รถไฟทอ้งถ่ิน 

เพือ่เดินทางกลบัสู่ หมู่บา้นทาซ - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์             (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน ์(Lausanne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีสวยงามและมีเสน่หต์ามธรรมชาติ ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์และยงัเป็น

เมืองท่ีมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานยอ้นกลบัไปไดถึ้งศตวรรษท่ี 4 เมื่อชาวโรมนัยา้ยถ่ินฐานแผ่อิทธิพลเขา้

มาถึงบริเวณท่ีราบลุ่มแห่งน้ี นอกจากน้ีเมืองโลซานน์ ยงัเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่าและพระโอรส 

พระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวอ์ีกดว้ย น าท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน ์(University of 

Lausanne) เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงของโลก  ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne 

Cathedral) หรือมหาวิหารนอรท์เธอดามแห่งเมืองโลซานน์ อนัเก่าแก่ เร่ิมก่อสรา้งเมื่อปี ค.ศ. 1718 เป็น

อาคารแบบโกธิคท่ีมีความสวยงามติดอนัดับยุโรปอีกดว้ย ผ่านชม พิพิธภัณฑโ์อลิมปิกสากล (The 

Olympic Museum) ซ่ึงตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน ์(Park of Lausanne) ท่ีมีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิด

ปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงรชัการท่ี 9 เมื่อครั้งยงัทรงพระเยาว ์น าท่าน ถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลึกกบั ศาลาไทย (Thai Pavilion) ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสวยน่ารักท่ีตั้งอยู่ในรัฐ

โว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยตวัเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความ

สวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ยม์ีมากขนาดว่านักท่องเท่ียวต่างก็ขนานนามเวเว่ยแ์ละมงเทรอซ์ ให้

เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรียช์าลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ 

มีผลงานสรา้งชื่อเสียงในประเทศสหรฐัอเมริกา ที่เลือกเวเว่ยเ์ป็นสถานท่ีพกักายใจในบั้นปลายของชีวิต 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองเล็กๆแสน

น่ารักท่ีตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ซ่ึงเมืองแห่งน้ีถือเป็นเมือง

อีกเมืองหน่ึงในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่เป็นอีกจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนท่ีฝันเอาไวว้่า

จะตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้กัครั้ง แมแ้ต่ผูท่ี้เคยมาเยือนแลว้ก็อยากท่ีจะกลับมาซึมซบับรรยากาศ ณ เมืองแห่งน้ี

อีกอย่างไม่รูเ้บื่อ 



 

  
 
 
 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซ่ึงตั้งอยู่ทางดา้นตะวนัออกของ

ทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตวัเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุค

กลางท่ีมีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึ้ นในช่วงสมยัของโดยราชวงศ ์Savoy ซ่ึงถือไดว้่า

เป็นอญัมณีทางประวติัศาสตรข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยแบ่งเป็นหอ้งทั้งหมด 25 หอ้ง ในอดีตปราสาทแห่ง

น้ีถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจรผ่านไปมา จาก

เหนือสู่ใต ้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูสึ้ก

เหมือนกบัว่าเราไดย้อ้นเวลากลบัไปสู่อดีต ซ่ึงสามารถสมัผสัไดจ้ากส่วนแรกคือ ป้อมปราการ ท่ียงัคงอยู่ใน

สภาพพรอ้มท่ีจะป้องกนัการโจมตีไดต้ลอดเวลา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ประตูสู่เมืองเซอร์แมท 

(Zermatt) จากน้ัน น าท่านนัง่รถไฟทอ้งถ่ิน เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 12 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีตั้งของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

(Matterhorn) ภูเขาซ่ึงมียอดแหลมทรงสามเหล่ียมท่ีสวยงามท่ีสุด อนัเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ เมือง

เซอรแ์มท เมืองทีไ่ดร้บัการยกยอ่งว่าปลอดมลพษิทีสุ่ดของโลก เพราะเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนต ์

หรือ ยานพาหนะท่ีใชน้ ้ามนัเชื้ อเพลิงวิ่ง ใชก้ารคมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลังงานไฟฟ้า แบตเตอร่ี 



 

  
 
 
 

หรือสตัว ์เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมท่ีไดร้ับความนิยมสูง และยงัมีฉากหลังของตวัเมืองเป็น ยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิสฯ  

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นนัง่รถไฟทอ้งถ่ิน เพือ่เดินทางกลับสู่ หมู่บา้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 12 นาที) 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) หากเวลาเอ้ืออ านวย ** 

- นัง่รถรางไตเ่ขา กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat Railway) สู่ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

ชมความสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) รถรางน้ีจะลัดเลาะไปตามไหล่เขา 

ระหว่างทางสามารถชมกลาเซียรห์รือธารน ้าแข็ง จนขึ้ นสู่สถานีปลายทางท่ีมีความสูง 3,089 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล บนยอดเขาแห่งน้ีจะไดช้มทศันียภาพจากท่ีสงูปกคลุมดว้ยหิมะกว่า 200 ยอดของเทือกเขา

แอลป์ อิสระใหท่้านไดช้มความสวยงามโดยรอบ ** ค่าใชจ้า่ย ส าหรบันัง่รถรางไตเ่ขา กรอนเนอรแ์กรต 

สู่ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ท่านละ ประมาณ 80-100 ฟรงักส์วิส (CHF) / ส าหรบัท่านที่ไม่สนใจ

เลือกซ้ือโปรแกรมเสรมิพเิศษ สามารถเดินเล่นเทีย่วชมเมืองไดต้ามอธัยาศยั ** 

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Elite Tasch, Tasch, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ หมู่บา้นทาซ - เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน - เมืองอินเทอลาเกน้ - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ ์- 

ศนูยร์วมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร ์                  (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอรบ์รุนเนิน (Lauterbrunnen) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 

นาที) เป็นหมู่บา้นในรัฐแบร์นของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ดว้ยทศันียภาพท่ี

สวยงามจึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหน่ึง หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุด

ท่องเท่ียวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเกน้ (Interlaken) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที) มีความหมาย

ตรงตวัท่ีแปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ 

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดา้นหน้าหลังดว้ยเทือกเขา

เขียวชะอุ่ม ดา้นซา้ยขวาของเมืองเป็นทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบดา้นซา้ยและขวาของเมือง

โดยมีถนนสายหลกัตดัผ่าน 2 สถานี เมืองท่ีรวมกิจกรรมนักท่องเท่ียวภเูขาทั้งยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทมาก

มาย อิสระใหท่้านชมความสวยงามโดยรอบของเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ ศนูยร์วมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร ์(Kirchhofer) ศนูยร์วมนาฬิกาและเคร่ืองประดบัชั้นน า

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังมีสินคา้เคร่ืองหนังหรูหรา ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางและความงาม

คุณภาพสูง ของขวญั และของท่ีระลึก เป็นท่ีรูจ้กัในระดบัสากลและเป็นท่ีรูจ้กัทัว่ทั้งอุตสาหกรรมนาฬิกา

และเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยมและการบริการลูกคา้ท่ีโดดเด่น อาทิเช่น 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 

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั Hotel Bernerhof Interlaken, Interlaken, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

วนัทีห่า้ เมืองอินเทอลาเกน้ - เมืองแองเกิลเบิรก์ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์- ขึ้ นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย 

กระเชา้ลอยฟ้าโรแตร ์- ถ ้าน ้าแข็ง - ทิตลิส คลิฟ วอรค์ - เมืองลูเซิรน์ - อนุสาวรียส์ิงโตหิน

แกะสลัก - สะพานไมช้าเปล - เมืองซูริค - โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์- 

โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์- ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกสัต ิ  (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (Engleberg) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(Switzerland) ตั้งอยู่เชิงขุนเขา พรอ้มกบัฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะ

ปกคลุมตลอดทั้งปีเป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอร์ทชั้นน าของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ตอ้งหาโอกาสมาเยือนสกั

ครั้ง โดยตวัเมืองน้ันตั้งอยู่บนเนินเขาใกลก้บั "ภเูขาทิตลิส" (Mount Titlis) 

 น าท่านเดินทาง ขึ้ นสู่ยอดเขาทิตลิส (Mount Titlis) โดย กระเชา้ลอยฟ้าโรแตร ์ (Titlis Rotair Cable 

Car) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ซ่ึงสามารถชมทศันียภาพอันตระการตาไดร้อบทิศทางแบบ 

360 องศา เป็นยอดเขาท่ีมีความสงูถึง 3,238 เมตร มีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน เขา้ชม ถ ้าน ้าแข็ง (Glacier Grotto) ท่ีไม่เคยละลาย มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึก

สูงสุดถึง 15 เมตร ใหท่้านอิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกี พรอ้มชมทิวทัศน์ของยอดเขา

ต่างๆโดยรอบ ท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนเป็นภาพท่ีหาชมไดย้าก หรือ เลือกสมัผัสบรรยากาศ

แนวหน้าผาสงูกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวนท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป ทิตลิส คลิฟ วอรค์ (Titlis Cliff 

Walk) ** การเดินทางขึ้ นชมยอดเขาทิตลิส ขึ้ นอยู่กับสถานการณ ์และ สภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ 

กรณีคณะไม่สามารถขึ้ นชมยอดเขาทติลิสได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถ

คืนค่าใชจ้า่ย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหก้ับท่านไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหนา้กับผูแ้ทน

เรยีบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบรษิัทจะค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารอาหารชุดสไตลเ์อเชีย) พเิศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขา

ทติลิส 

** กรณีรา้นอาหารบนยอดเขาทติลิส ไม่สามารถรองรบัคณะได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอ

สงวนสิทธิ์ น าทา่นรบัประทานอาหารทีภ่ตัตาคารในเมืองใกลเ้คียง เป็นการทดแทน และไม่สามารถ

คืนค่าใชจ้า่ยใหท้า่นได ้ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึงใหก้บัทา่นไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหนา้

กบัผูแ้ทนเรยีบรอ้ยแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชนข์องลูกคา้ เป็นส าคญั ** 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยม

อนัดบัหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรียส์ิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการ

ปฏิวติัในประเทศฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  

น าท่านเดินทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้า

รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไมท่ี้มีหลังคา ท่ี

เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป สรา้งขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวติัศาสตร์

ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหท่้านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลาย

สะพานมีรา้นจ าหน่ายสินคา้พื้ นเมืองของท่ีระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนัง, มีดพบั, 

นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิ เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ 

ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์และยงัเป็นเมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศและของทวีปยุโรป 



 

  
 
 
 

เมืองซูริคขึ้ นชื่อเร่ืองมนตเ์สน่หข์องเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจดักระจายอยู่ราย

ลอ้มเมือง ในขณะเดียวกนัก็เป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และถูกยกใหเ้ป็นหน่ึงในล าดบั

ตน้ๆของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

น าท่าน ผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster Church) โบสถห์อคอยคู่สูงระฟ้า ท่ีถูก

สรา้งขึ้ นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งท่ีสวยงาม รวมทั้ง

ยงัมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ ท่ีส าคญัอีกอย่าง คือ โบสถแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บ

รกัษาพระคมัภีร์โบราณทางคริสตศ์าสนา ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche หรือ St. Peter’s 

Church) หอนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป โดยมีเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่ียาวถึง 8.7 เมตร 

และระฆงัทั้ง 5 ใบท่ีตีบอกเวลา ใชท้ าการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากน้ันโบสถแ์ห่งน้ียงัเป็นโบสถท่ี์

เก่าแก่ท่ีสุดของเมือง มีประวติัการก่อสรา้งยอ้นไปถึงสมยัศตวรรษท่ี 8 และไดร้ับการบูรณะเร่ือยมา ตัว

อาคารทั้งภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผ่าน

ชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถเ์ก่าแก่ท่ีสรา้งขึ้ นราวศตวรรษท่ี 9 ท่ีขึ้ นชื่อเร่ือง

งานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอนัสวยงามโดดเด่น  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการคา้ส าคญัของเมือง มี

ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้

ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี 

รา้นเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสติน

เนอรก์าส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยุคกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็น

ท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีมหีน้าต่างไมแ้กะสลกั สรา้งขึ้ นจากช่างฝีมือในยุคกลาง  

** อิสระอาหารค า่ เพือ่สะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว โดยมีหวัหนา้ทวัรใ์หค้  าแนะน า ** 

 น าคณะเขา้สู่ทีพ่กั B&B Hotel Zurich Airport Rumlang, Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมืองซูรคิ - ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อให้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือ 

รา้นอาหาร 

13.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG971 (เทีย่วบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 11 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน ** 

 

วนัทีเ่จด็ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย               (-/-/-) 

06.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

 



 

  
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

06 - 12 มีนาคม 

2563 

07MAR TG970 BKK-ZRH 

00.35-06.55 

11MAR TG971 ZRH-BKK 

13.15-06.10+1 

45,999 45,999 45,999 12,999 31,999 

08 - 14 พฤษภาคม 

2563 

09MAY TG970 BKK-ZRH 

01.05-07.50 

13MAY TG971 ZRH-BKK 

13.30-05.30+1 

46,999 46,999 46,999 12,999 32,999 

29 พ.ค. - 04 มิ.ย. 

2563 

(03 มิ.ย. วนัเฉลิมฯ

พระราชินี) 

30MAY TG970 BKK-ZRH 

01.05-07.50 

03JUN TG971 ZRH-BKK 

13.30-05.30+1 

49,999 49,999 49,999 12,999 35,999 

12 - 18 มิถุนายน 

2563 

13JUN TG970 BKK-ZRH 

01.05-07.50 

17JUN TG971 ZRH-BKK 

13.30-05.30+1 

48,999 48,999 48,999 12,999 34,999 

 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (หากมี) ** 

 

** อตัราน้ี ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 

3,500 บาท 



 

  
 
 
 

ส าหรบัการยืน่วีซ่าแบบหมู่คณะ จ  าเป็นตอ้งน าส่งหนังสือเดินทางเขา้สถานทูต เพือ่ ใชเ้วลาพจิารณาอยา่งนอ้ย 15-

20 วนัท  าการ (บางกรณีอาจไม่รวมวนัเสาร ์- อาทติย ์ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัจ  านวนของผูส้มคัรในแตล่ะช่วง) ในช่วงเวลา

ดงักล่าว ทา่นจะไม่สามารถขออนุญาตใชห้นังสือเดินทางเพือ่เดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้

ระหว่างกระบวนการพจิารณา) หากจ  าเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของทา่น และ ส่งหนังสือเดินทาง

คืนทา่นภายใน 3-5 วนัท  าการ เป็นอยา่งนอ้ย ในล าดบัตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัเดินทางไม่เพียงพอ

ส าหรบัยืน่วีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากทา่นใหท้างบรษิัท

ด าเนินการขอวีซ่าให ้รวมไปถึง กรณีที่ทา่นขอเอกสารจากทางบรษิัทไปเพือ่ด าเนินการขอวีซ่าดว้ยตนเอง และทา่น

ไดร้บัวีซ่าเรยีบรอ้ย ทา่นจะไม่สามารถยกเลิกทวัรไ์ดทุ้กกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรอื 55 วนั 

ก็ตาม ** 

 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครือ่งบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทุก

ครั้งก่อนท าการออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ ** 

 

** อตัราค่าบรกิารน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จ  านวน 15 ทา่น ขึ้ นไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีมี่ผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ  านวนทีก่  าหนด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคา

เพิม่ขึ้ น เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** กรณีผูเ้ดินทางเป็นอิสลาม หรอื ไม่สามารถรบัประทานอาหารไดต้ามโปรแกรมก าหนด ไม่ว่าเหตผุลใดเหตผุล

หน่ึง และ ไม่ว่าม้ือใดม้ือหน่ึง ทางบรษิัทขอใหท้า่นผูเ้ดินทางกรุณาเตรยีมอาหารส่วนตวัของทา่นมาเพิ่มเตมิขณะม้ือ

อาหาร เน่ืองจากรา้นอาหารแตล่ะรา้นจะมีขอ้จ  ากดัเรือ่งของวตัถุดิบ โดยส่วนมาก รา้นอาหารจะจดัใหเ้ป็นไข่ดาว 

หรอื ไข่เจยีว ผดัผกั ขา้วผดั และ บะหม่ีก่ึงส าเรจ็รูป เทา่นั้น กรณีทีท่่านมีความประสงคท์ีจ่ะสัง่เมนูนอกเหนือ

ขา้งตน้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิในส่วนน้ีดว้ยตนเอง **  

 

** รา้นคา้ เอาทเ์ล็ท ศนูยก์ารคา้ ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดท าการในวนัอาทติย ์หากมีโปรแกรมทีส่ถานที่

ดงักล่าวตรงกบัวนัอาทติย ์ทางบรษิัทอาจจ  าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และหากไม่

สามารถปรบัเปลี่ยนได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย หรอื ชดเชยสิ่งใดเป็น



 

  
 
 
 

การทดแทนไดทุ้กกรณี เน่ืองจากเงื่อนไขของบตัรโดยสาร และ ช่วงวนัเดินทางทีจ่ะตอ้งเป็นไปตามก าหนดการ

เทา่นั้น ** 

 

** การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จ  าเป็นจะตอ้งเดินเทา้เพือ่เขา้ถึงสถานที่บางจดุ และ อาจเป็น

ระยะทางทีค่่อนขา้งไกลจากจดุทีร่ถสามารถจอดได ้ขอใหทุ้กทา่นเตรยีมรา่งกาย และ อุปกรณ ์เช่น รองเทา้ที่

สามารถเดินไดส้ะดวกส่วนบุคคล ใหพ้รอ้มส าหรบัการเดินทาง เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดินทางเอง รวมถึงผู ้

เดินทางสูงอายุ และ ผูโ้ดยสารทีใ่ชร้ถเข็น ท่านจ  าเป็นจะตอ้งมีผูร้ว่มเดินทางดว้ย เพือ่คอยดูแลเป็นพเิศษเอง และ

สถานทีบ่างจดุ ทา่นอาจไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใชจ้า่ย 

หรอื ชดเชยสิ่งใดเป็นการทดแทนไดทุ้กกรณี ** 

 

** ทางบรษิัทขอความกรุณาใหท้า่นศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวัน

เดินทาง หรือ อพัเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้ น ควรหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 

เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้ น 7 ก.ก. 1 ชิ้ น รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจ์ริงอีกครั้ง  

 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

  
 
 
 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพิ่มเพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EUR) หรือ ค านวณ เป็นเงินไทยประมาณ 

2,100 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ี

ทา่นสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่ว ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้ นอยู่กับ

อตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนน้ีขอ

ความกรุณาลูกคา้ผูเ้ดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนน้ิว กับเจา้หนา้ที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมี

เจา้หนา้ทีไ่ปดูแล และ อ านวยความสะดวกในวนันั้น) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมัดจ  า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 

3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด 

และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ี

คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั 

และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีทีอ่ยูใ่นช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์

วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้บัเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ให้

ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 



 

  
 
 
 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียว ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และ

หน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้ นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 31-44 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตาม

จรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กิดขึ้ นจรงิทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 30 วนั ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียว

ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตท์ราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี

นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและ

ด าเนินการต่อไป 



 

  
 
 
 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้ นจริง

ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ กรณีออกบตัรโดยสารเรียบรอ้ยแลว้ บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบา้งส่วน ส่วนใดส่วนหน่ึงได ้และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตาม

กระบวนการของสายการบิน โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดงัน้ี วัน

จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ี

เกิดขึ้ นจากนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภมูิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้ นมากกว่าก าหนด หรือหอ้งพกัเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยท่ีพกัเป็นเมืองใกลเ้คียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกต่างกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั การยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า ทีท่า่นควรทราบ 

1. ผูส้มคัรทุกทา่น จ  าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รบัค ารอ้งขอวีซ่า เพือ่สแกนลายน้ิวมือทุกทา่น  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย ์

ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัจ านวนของผูส้มคัรในแต่ละช่วงเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผูไ้ดร้ับก าหนดการนัดหมายวนัและ

เวลาจากทางสถานทตูหรือศนูยร์บัค ารอ้งขอวีซ่าเท่าน้ัน หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการยื่นวีซ่าวนัใดบา้ง รวมไปถึง

มีความจ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบา้ง ซ่ึงอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการ

พิจารณาวีซ่า หรือ ซ่ึงอาจท าใหใ้หม้ีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ี



 

  
 
 
 

สถานทูต) ท่านจ าเป็นจะตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พรอ้มแจง้วนั และ 

เวลาท่ีท่านสะดวกจะยื่นวีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานใหอ้ีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่า

จะด าเนินการใหดี้ท่ีสุดท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหท่้านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ

ต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้ น หรือ สามารถเลือกเวลาไดม้ากขึ้ น  

3.2 การยืน่แบบเรง่ด่วน (Fast Track) ใชเ้วลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบรกิารพเิศษน้ียงัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือบริการพิเศษน้ีได ้ไดแ้ก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรัง่เศส สวิสเซอรแ์ลนด์ เนเธอแลนด ์

เท่าน้ัน  

** ส าหรบัการใหบ้รกิาร และ ค่าบรกิารของแตล่ะประเภท กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอีกครั้ง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีท่ีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได ้จ าเป็นตอ้งยื่นก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะตอ้งใชห้นังสือเดินทางในช่วงท่ี

ทางบริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย 

หรือ อาจเร็วกว่าน้ัน) และหากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นตามจริง

ทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนก าหนด แต่วีซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซ่ายงัไม่ได้

รบัการอนุมติั (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านตอ้งการ

ยื่นก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิรม์ออกเดินทาง หากสถานทตูตอ้งการ

ขอหลักฐานการพ านักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ

ท่องเท่ียวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนน้ี ท่านจ าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยตนเอง และหากทา้ยท่ีสุดคณะไม่

สามารถเดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายใหก้บัท่านไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย ์ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบัจ านวน

ผูส้มคัรในช่วงน้ันๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ที่มีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกติ) 

6. หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดท้ าการยื่นขอวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทตูออกมาใชร้ะหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ดงัน้ันหากท่านมีความจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯ

เพื่อเดินทาง กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีตอ้งการใชห้นังสือเดินทางกะทนัหนั ท า

ใหต้อ้งรอ้งขอหนังสือเดินทางกลบัคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าใหส้ถานทตูปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ นั่นหมายถึงจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยค านึงถึง

ระยะเวลาท่ีเหลือก่อนเดินทางส าหรบัการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเกน้ชนิดเขา้ออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ท่ียงัไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมี

วนัคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเกน้เพียงพอ และใชเ้ขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้ตามวตัถุประสงคท่ี์วีซ่าเชงเกน้ฉบบัน้ันๆ



 

  
 
 
 

ออก และตอ้งการใชเ้ดินทางท่องเท่ียวกบัคณะน้ี สามารถใชไ้ด ้หากวีซ่าน้ันถูกใชม้าแลว้ตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเกน้ 

คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศน้ันๆมากท่ีสุด มาก่อนแลว้อย่างน้อยหน่ึงครั้ง หากไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ี

จะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง หรือ ถูกส่งกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเขา้ออกไดห้ลายครั้ง และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน โดยจะตอ้งอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนิดท่ีอนุมติัโดยระบุวนัท่ีสามารถพ านักในประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนุมติัในหน้าวีซ่า 

ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับ

เจา้หน้าท่ีตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกคา้ยืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัความเสียหาย และ ค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดขึ้ นในทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอร์สายการบินไม่อนุญาต

ใหเ้ช็คอินไดเ้น่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเขา้เมือง และ ถูก

ส่งกลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม การบิดเบือนขอ้เท็จจริงหรือใหข้อ้มูล

เท็จแก่สถานทตูฯ อาจถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูต

ฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลงัจากกลบัจากประเทศปลายทางแลว้ ซ่ึงขอใหท่้านใหค้วามร่วมมือในส่วน

น้ีเพื่อใหก้ารยื่นค ารอ้งในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้ น ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การที่วีซ่าจะออกใหท้นัวนัเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วนั เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรือเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายใดๆไดท้ั้งส้ิน เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุม้ครองอยู่ 

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ  าเป็นตอ้งแปล เช่น หนังสือยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรอื อ าเภอ ทีอ่าศยัอยู ่, ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หยา่รา้ง , ใบส าคญัการหย่า กรณี

ศูนยร์บัยื่นค ารอ้งขอวีซ่า หรือ สถานทูตตอ้งการ เอกสารที่แปลเรียบรอ้ย จ  าเป็นจะตอ้งไดร้ับการรบัรอง (มี

ตราประทบั) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 

จ  าเป็นทีสุ่ด ส าหรบัเด็กทีอ่ายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ ์ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ไดเ้ดินทางดว้ย) ค่าใชจ้า่ยในส่วนน้ี ลูกคา้จ  าเป็นตอ้งรบัผิดชอบดว้ยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ไม่สามารถช าระค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีใหท้่านได ้แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ  าเป็นตอ้งมีตรา

ประทบั) ทางบรษิัทยนิดีอ  านวยความสะดวกแปลใหท้า่นไดต้ามปกต ิ 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทวัรไ์ม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะตอ้งเตรียมหลักฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านักก่อน หรือ ต่อจากคณะ 



 

  
 
 
 

ประกนัการเดินทางใหค้รอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชใ้นการประกอบการยื่นขอวีซ่าใหค้รบตาม

เงื่อนไข ดว้ยตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัด

หมายของคณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเงื่อนไข และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่น

ขอวีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่

ว่ากรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้

ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

14. กรณีท่ีท่านมีแผนการเดินทางท่ีจะเดินทางไปยงักลุ่มประเทศเชงเกน้ต่อจากคณะน้ี และ ท่านมีความประสงคข์อวีซ่า

เชงเกน้ใหค้รอบคลุมวนัเดินทางในทริปสุดทา้ย ท่านจ าเป็นตอ้งแจง้กบัเจา้หน้าท่ีใหท้ราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทวัร ์

รวมไปถึงแผนกวีซ่าที่ช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสาร

การจองโรงแรม และ ตัว๋เคร่ืองบิน จ าเป็นจะตอ้งเรียบรอ้ยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม

กรอกแบบฟอรม์ใหถู้กตอ้ง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของ

คณะได ้โดยท่านจ าเป็นจะตอ้งยอมรบัเงื่อนไข (ขอ้ 3) และ หากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอ

วีซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจ าเป็นเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมส่วนน้ี หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงดว้ยตนเองทั้งหมดไม่ว่า

กรณีไดก้็ตาม รวมไปถึงกรณีท่ีในวนันัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ท าใหท่้าน

ตอ้งยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั สายการบิน ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกัน 

หรือ ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้า

ก่อนเดินทางกะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อช าระกบัเมนูใหม่ท่ีตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิก

ได ้

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบ้ริการอาหารบนเคร่ืองแตกต่างกัน ขอใหท่้านท าความเขา้ใจถึง

วฒันธรรมประจ าชาติของแต่ละสายการบินที่ก าลงัใหบ้ริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกบัการขอ



 

  
 
 
 

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่ง

ประเทศไทย (ตน้ทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบรอ้ยแลว้ทั้งหมด หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้น

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าให้

ตน้ทุนสงูขึ้ น 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่

เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 



 

  
 
 
 

12. คณะทวัรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณี

ท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคา้ที่จองเฉพาะทวัร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยดแ์ลนดท์วัร์ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิม

ทวัร ์(วนัท่ีหน่ึง) ท่านจ าเป็นจะตอ้งมารอคณะเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่สามารถใหค้ณะ รอท่านได ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

กรณีท่ีไฟลท์ของท่านถึงชา้กว่าคณะ และ ยืนยนัเดินทาง ท่านจ าเป็นจะตอ้งเดินทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีคณะอยู่ในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการเดินทางดว้ย

ตนเองทั้งหมดเท่าน้ัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่าน

ไม่ไดท่้องเท่ียวเมือง หรือ สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ สถานท่ีหน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับ

ตวัแทนแลว้ทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทวัร ์ใชเ้พื่อประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน  

15. ด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีคดีความ ค าสัง่ศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณี

ท่ีเคยรับรอง หรือ ค ้าประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองใหต้รวจสอบสถานะของตนเองท่ีกระทรวงการ

ต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วนัเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงไดทุ้กกรณี 

16. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีตั้งครรภ ์จ าเป็นตอ้งปรึกษาแพทย ์เพื่อตรวจสอบอายุครรภท่ี์แน่นอน กบั วนัท่ีเดินทางจริง และ

หากเดินทางได ้ท่านจ าเป็นจะตอ้งเตรียมหนังสือรับรองจากแพทยย์ืนยนัใหเ้ดินทางได ้และแจ้งรายละเอียดของอายุ

ครรภท่ี์ชดัเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภเ์กิน 28 สปัดาห ์จะไม่สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบิน

ไดทุ้กกรณี หากท่านตั้งครรภแ์ละไม่แจง้ใหส้ายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธ์ิปฏิเสธไม่ให้

ท่านเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจบุนั ฉบบัจรงิ มีอายุการใชง้านคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต า่กว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเทา่นั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป 

ฉากหลังตอ้งเป็นพื้ นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ ้ากบัวีซ่าประเทศอื่นๆท่ี

เคยไดร้บั เท่าน้ัน หา้มใส่คอนแทคเลนส ์ทั้งชนิดมีสี และ ชนิดใส 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกิจการบริษัท / รา้นคา้ :  

หนังสือรบัรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรบัรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) 

/ หรือใบจดทะเบียนพาณิชยห์รือใบจดทะเบียนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรบัรองการท างานใหร้ะบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุช่ือประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถา้มี) 

ท่ีอยู่ และเบอรติ์ดต่ออย่างชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : หนังสือรบัรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถา้มี) ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้ แจงตนเองเกี่ยวกบัหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาองักฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทั้งน้ี อยู่ท่ีดุลยพินิจของเจา้หน้าท่ีรับยื่น

เท่าน้ัน  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรบัรองการศึกษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลว้ไม่เกิน 30 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า จดหมายตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชื่อ-นามสกุล ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนังสือเดินทาง เทา่นั้น กรณีไม่ถูกตอ้งเจา้หนา้ที่

อาจปฏิเสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงิน สถานทตูรบัพิจารณา บญัชีออมทรพัย ์เทา่นั้น กรุณาจดัเตรียมดงัน้ี 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 

** ผูท้ีป่ระกอบอาชีพ มีหนา้ทีก่ารงาน จ  าเป็นจะตอ้งมีบญัชีส่วนตวัเสมอ บญัชีบรษิัท สามาถใชป้ระกอบการ

พจิารณาได ้แตไ่ม่สามารถใชย้ืน่แทนบญัชีส่วนตวัได ้ซึ่งหากมีแตบ่ญัชีบรษิัท เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธการรบัยืน่

ได ้** 



 

  
 
 
 

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า (ถา้มี) 

7. ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ - เปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

8. ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูเ้ดินทางอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณ)์ 

** เอกสารเพิม่เติมกรณีเป็นเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปีบรบูิรณแ์ละ ไม่เดินทางพรอ้มบิดามารดา  

หรอืเดินทางพรอ้มบิดา หรอื มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดาและมารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ ท่ี

ออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบา้น ทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนังสือ

เดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั บิดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดินทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งมี หนังสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง ไปตา่งประเทศ (ของบิดา) 

ใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ ท่ีออกโดยส านักงานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบา้น (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรบัรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ 

ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุ้คคลในครอบครวั จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือดเทา่นั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, นอ้ง , สามี , ภรรยา สามารถอา้งอิงไดจ้ากทะเบียนบา้น ทะเบียนสมรส จ  าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และ

จ  าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงัน้ี ** 

- หนังสือรบัรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจา้ของบญัชี (ผู ้

รบัรอง) ยืนยนัรบัรองใหก้บัผูถู้กรบัรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** โดยสะกด 

ชื่อ-นามสกุล ผูถู้กรบัรอง ใหถู้กตอ้งตามหนา้หนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอ้นหลงั 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่นั้น อพัเดทเป็นปัจจบุนั รายการสุดทา้ยควรด าเนินการมาแลว้ ไม่เกิน 20 วนั ณ 

วนัทีน่ัดยืน่วีซ่า ** 



 

  
 
 
 

** จ  าเป็นตอ้งใชท้ั้งผูร้บัรอง และ ผูถู้กรบัรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏิเสธ

การรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงินขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเทา่นั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบญัชี

เดียวกนั ** 

- เอกสารเพื่ออา้งอิงความสมัพนัธ ์อาทิ ส าเนาทะเบียนบา้น/สมรส/สติูบตัร 

แผนทีก่ารเดินทาง เพือ่การยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าทอ่งเที่ยวเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์

สถานที ่: ศนูยร์บัยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลเบื้ องตน้ เพือ่ขอยืน่วีซ่าทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หย่า            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอรต์ ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอายุ ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูปั่จจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

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

9. เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ .......................... อีเมลล ์........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดว้ย ..................................................................................................................................... 

11. ชื่อสถานทีท่  างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ ......................... อีเมลล ์......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเกน้) ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยไดร้บั     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูส้มคัร 

   ตวัผูส้มคัรเอง 

   มีผูอ้ื่นออกค่าใชจ่้ายให ้ระบุ ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

15. ชื่อบุคคลท่ีเดินทางร่วมกบัท่าน ..................................................... ความสมัพนัธ ์.......................... 

 



 

  
 
 
 

** ผูส้มคัรทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิทุกขอ้โดยละเอียด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหล้ะเอียดและชดัเจนทีสุ่ดเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ทางบรษิัทเป็นเพยีงตวักลางในการอ านวยความ

สะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


