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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์

ประเทศสงิคโปร ์                                              (-/-/-)                                                                   
17.00 น. ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ Singapore Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวย

ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.25 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ983  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 25 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

00.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ โคลเทนิ เมอืงซู

รคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์- เมอืงเจนวีา - สวนองักฤษ - นาฬกิาดอกไม ้- อนุสาวรยีแ์หง่การรวมชาต ิ- น า้พุเจ็ทโด ้- 

เมอืงโลซานน ์ - มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์ - มหาวหิารโลซานน ์- พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล - สวนสาธารณะแหง่

เมอืงโลซานน ์- ศาลาไทย                     (-/L/D)      

01.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ346 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ช ัว่โมง 40 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

07.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา (Geneva) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมี

ความส าคัญมากของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตัวเมอืงตัง้อยู่บรเิวณทะเลสาบเจนีวาทีไ่หลรวมเขา้กับแม่น ้าโรหน์ (Rhone river) 

และเป็นแหลง่น ้าจดืทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของทวปียุโรป อกีทัง้เมอืงเจนีวา ไดร้ับการยกย่องว่าเป็นเมอืงนานาชาต ิ(Global City) 

เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหว่างชาตสิ าคัญๆ หลายองคก์ร เชน่ ส านักงานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาตปิระจ าทวปียุโรป, 

องคก์ารอนามัยโลก (WHO) , องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้เมอืงเจนีวายังเป็นสถานทีจั่ดตัง้องคก์าร

สันนบิาตชาต ิใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าท่าน เขา้ชม สวนองักฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลว่าสวน และ Anglais ก็หมายถงึประเทศอังกฤษ สวนแห่งนี้จงึมี

ความหมายตรงตัวว่า “สวนอังกฤษ” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมรมิทะเลสาบเจนีวาของทัง้ชาวเมอืงและนักท่องเที่ยว 

สวยงามดว้ยดอกไมบ้านสะพร่ัง ผืนหญา้สีเขียวชอุ่ม ตัดกับสีฟ้าของน ้าในทะเลสาบเบื้องหนา้ ผ่านชม นาฬิกาดอกไม ้

(L’horloge Fleurie) ตอ้นรับทกุคนอยูห่นา้สวน นาฬกิานีม้ฐีานะเป็นตน้ต ารับนาฬกิาดอกไมข้องทัง้ประเทศ สรา้งขึน้ในปี 1955 

และถงึแมจ้ะไม่ไดบ้อกยีห่อ้นาฬกิาหรอืตดิสปอนเซอรเ์หมอืนรมิขอบสนามฟตุบอล แต่นาฬกิาแปดวงเรอืนนี้ ก็ใหค้วามเทีย่งตรง

มาแลว้หลายสิบปีและในแต่ละฤดูดอกไมก็้จะสลับสับเปลี่ยนกันแบ่งบานงดงาม ถัดมาเป็น อนุสาวรยีแ์ห่งการรวมชาต ิ

(Monument National) ระหว่างเจนีวาและประเทศสวสิเซอรแ์ลนดใ์นปี 1814 สตรสีองคนคอืตัวแทนของ Geneva และ 

Helvetia (ชนเผ่าบรรพบุรุษของสวสิเซอรแ์ลนด)์ ในมอืถอืโล่และดาบ หันหนา้ไปยังทศิเหนือซึง่เป็นพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศ 

ปลายสุดของสวน เป็นทีต่ัง้ของ น า้พุเจ็ทโด ้(The jet d’Eau) สัญลักษณ์ของเมอืงเจนีวา ตัง้อยู่กลางทะเลสาบเลอมังคห์รอื

ทะเลสาบเจนีวาเป็นน ้าพุทีไ่ดร้ับการยอมรับว่ามคีวามสูงและมขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยน ้าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 

เมตร (459 ฟตุ) 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

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

เป็นเมอืงทีส่วยงามและมเีสน่หต์ามธรรมชาต ิประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และยังเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานยอ้นกลับไปได ้

ถงึศตวรรษที ่4 เมือ่ชาวโรมันยา้ยถิน่ฐานแผอ่ทิธพิลเขา้มาถงึบรเิวณทีร่าบลุ่มแห่งนี้ นอกจากนี้เมอืงโลซานน์ ยังเคยเป็นทีป่ระทับ

ของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเมื่อครั ้งยังทรงพระเยาว์อีกดว้ย น าท่าน ผ่านชม มหาวทิยาลยัเมอืงโลซานน ์

(University of Lausanne) เป็นมหาวทิยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ผ่านชม มหาวหิารโลซานน ์(Lausanne 

Cathedral) หรอืมหาวหิารนอรท์เธอดามแห่งเมอืงโลซานน์ อันเก่าแก่ เริม่ก่อสรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1718 เป็นอาคารแบบโกธคิทีม่ี

ความสวยงามตดิอันดับยโุรปอกีดว้ย ผา่นชม พพิธิภณัฑโ์อลมิปิกสากล (The Olympic Museum) ซึง่ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บน

เนนิเขา 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะแหง่เมอืงโลซานน ์(Park of Lausanne) ทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานทีท่รงโปรดของในหลวงรัชการที ่9 เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว ์น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั ศาลาไทย (Thai Pavilion) 

ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Agora Swiss Night Lausanne , Lausanne , Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงโลซานน ์- เมอืงเวเวย่ ์- อนสุาวรยีช์าล ีแชปลนิ - เมอืงมองเทรอซ ์- ปราสาทชลิยอง - หมูบ่า้นทาซ  

                           เมอืงเซอรแ์มท           (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเวเว่ย ์(Vevey) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี เมอืงสวยน่ารักทีตั่ง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา ความสวยงามและความมชีือ่เสยีงของเวเว่ยม์มีาก

ขนาดวา่นักทอ่งเทีย่วตา่งก็ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซ ์ใหเ้ป็น “ไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะ

มอีากาศด ีอบอุ่นเกอืบทุกฤดูกาล น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin) ดาวตลกคา้ง

ฟ้าชาวอังกฤษ มผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีเ่ลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลายของชวีติ 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีต่ัง้อยู่บนชายฝ่ัง

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทะเลสาบแสนสวยทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของ

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก ซึง่เมอืงแหง่นีถ้อืเป็นเมอืงอกีเมอืงหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีเ่ป็นอกีจุดหมายปลายทางในฝันของ
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ใครหลายคนทีฝั่นเอาไวว้่าจะตอ้งมาเยอืนใหไ้ดส้ักครัง้ แมแ้ต่ผูท้ ีเ่คยมาเยอืนแลว้ก็อยากทีจ่ะกลับมาซมึซับบรรยากาศ ณ เมอืง

แหง่นีอ้กีอยา่งไมรู่เ้บือ่ 

น าท่าน ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั ปราสาทชลิยอง (Castle of Chillon) ซึง่ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดย

อยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กโิลเมตร ปราสาทชลิยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดย

ปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วงสมัยของโดยราชวงศ ์Savoy ซึง่ถือไดว้่าเป็นอัญมณีทางประวัตศิาสตร์ของสวติเซอร์แลนด ์โดย

แบง่เป็นหอ้งทัง้หมด 25 หอ้ง ในอดตีปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที่

จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต ้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวติเซอร์แลนด์ ส าหรับการชมปราสาทจะใหค้วามรูส้กึ

เหมอืนกับวา่เราไดย้อ้นเวลากลับไปสูอ่ดตี ซึง่สามารถสัมผัสไดจ้ากสว่นแรกคอื ป้อมปราการ ทียั่งคงอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะป้องกัน

การโจมตไีดต้ลอดเวลา 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 10 นาท)ี ประตสููเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  

จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟเพิอ่เดนิทางเขา้สู่หมู่บา้น เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของภูเขามัท

เทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขาซึง่มยีอดแหลมทรงสามเหลีย่มทีส่วยงามทีสุ่ด อันเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืง เมอืงทีไ่ดร้ับ

การยกย่องว่าปลอดมลพษิทีสุ่ดของโลก เพราะเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนต ์หรอื ยานพาหนะทีใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิวิง่ ใชก้าร

คมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี ่หรอืสัตว ์เป็นเมอืงแห่งสกรีสีอรท์ยอดนยิมทีไ่ดร้ับความนยิมสูง และยังมี

ฉากหลังของตัวเมอืงเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิฯ  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่หมูบ่า้นทาซ (Tasch) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel Elite Tasch , Tasch , Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นทาซ - เมอืงเบริน์ - บอ่หมสีนี า้ตาล - ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์- ประตูเมอืงโบราณ - น า้พุปีศาจกนิเด็ก - หอ

นาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั - บา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์ - ศาลาวา่การเมอืง - โบสถม์นุสเตอร ์- เมอืงลูเซริน์ - เมอืงลู

เซริน์ - อนสุาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (Bern) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาท)ี เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่

ไดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมอืงเบริน์ ยังถูกจัดอันดับใหอ้ยู่ 1 ใน 10 ของ

เมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  

 น าท่านเดนิทางสู่ บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สัตวส์ัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงเบริน์ เพราะมปีระวัตคิวามเป็นมาเก่าแก่ตัง้แต่

สมัยผูค้รองเบริน์ในยคุนัน้ไดอ้อกลา่สัตว ์สัตวตั์วแรกทีล่า่ได ้คอื หม ีจงึไดตั้ง้ชือ่เมอืงนีว้า่ “เบริน์”  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนบาหน์ฮอฟพลทัซ ์(Bahnhof Platz) จัตรุัสหนา้สถานีรถไฟ เป็นศูนยก์ลางของระบบขนส่งภายในเมอืง

เบริน์ มทีัง้รถรางและรถบัสวิง่ผา่นหลายสาย เมอืงเก่าแหล่งชอ้ปป้ิงบนถนนสายหลักทีท่อดยาวเป็นถนนทีปู่ดว้ยหนิตัง้แต่ยุคกลาง 

ถนนแต่ละชว่งก็จะมชีือ่เรยีกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse , Marketgasse , Kramgasse โดยค าว่า Grasse นัน้แปลว่า ถนน 

ทัง้ 2 ฝ่ังของถนนจะมตีกึสูงเรยีงรายอยู่ โดยส่วนใหญ่ชัน้ล่างจะเป็นรา้นคา้ หรอืทีเ่รยีกว่า “อารเ์ขต” Arcade รวมระยะทางแลว้ก็

ประมาณ 6 กโิลเมตร รา้นคา้ส่วนใหญ่ขายของหลากหลาย ตัง้แต่ของทีร่ะลกึจนถงึสนิคา้แบรนดด์ังๆ เมอืงเบริน์ เป็นเมอืงเก่าทีม่ี

แมน่ ้า Aare ลอ้มรอบ 3 ดา้น สถานทีท่อ่งเทีย่วสว่นใหญ่อยู่ในบรเิวณเมอืงเก่าแห่งนี้ ผา่นชม ประตูเมอืงโบราณ (Kafigturm 

หรอื Prison Tower) เปรียบเสมอืนป้อมปราการประตูเมืองทางดา้นตะวันตก , น า้พุปีศาจกนิเด็ก (Kindlifressen 

Brunnen) , หอนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมั (Zytgloggeturm หรอื Zeitglockenturm) , บา้นทีอ่ลัเบริต์ ไอนส์ไตน ์

(Einstein Haus) , ศาลาวา่การเมอืง (City Hall) ผา่นชม โบสถม์นุสเตอร ์(Munster) สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาทีใ่หญ่

ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สุดทา้ยของพระเจา้และยังมี

หอคอยใหนั้กทอ่งเทีย่วเดนิขึน้บันไดวนไปชมทัศนยีภาพของเมอืงเบริน์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดนิทางสู่ อนุสาวรยีส์งิโตหนิแกะสลกั (Lion Monument of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็น

อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิฯทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792  

 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานไมช้าเปล (Chape Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) 

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในทวปียโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 

โดยใตห้ลังคาคลุมสะพาน มภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิฯตลอดแนวสะพาน ใหท้่านอสิระชมความสวยงามโดยรอบตาม

อัธยาศัย โดยบรเิวณปลายสะพานมรีา้นจ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืงของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย เชน่ ช็อคโกแลต , เครือ่งหนัง , มดีพับ , 

นาฬกิายีห่อ้ดัง อาท ิเชน่ Rolex ,  Omega , Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง พเิศษ !! เมน ูชสีฟองดรู)์ 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Ibis Styles Lucerne City , Lucerne , Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงลูเซริน์ - เมอืงกรนิเดอวาลด ์- สถานรีถไฟกรนิเดอวาลด ์- น ัง่รถไฟไต่เขา พชิติยอดเขาจงุเฟรา - สถานรีถไฟ

คลาย ไชนเ์ด็กซ ์- สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็ง - ลานสฟิงซ ์- สถานรีถไฟคลาย ไชน์

เด็กซ ์- สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รนุเนนิ - เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนนิ - เมอืงซูรคิ - โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์- โบสถเ์ซนต ์

ปีเตอร ์- โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์- ยา่นบานโฮฟสตราเซอร ์                (B/L/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆที่

สวยงาม ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นทีต่ัง้ของ สถานรีถไฟกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald Station) น าทา่น น ัง่รถไฟไต่

เขา พชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) โดยเปลีย่นขบวนรถไฟที ่ สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg 

Station) เมือ่ปี ค.ศ. 2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป ทีม่ี

ความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งทีม่ขีนาด

ใหญ่ ถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป สู่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau / 

Top of Europe)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร และ ลานสฟิงซ ์(Sphinx 

Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรปทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิฯ สัมผัสกับ

ภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและสนุกสนานกับกจิกรรมบนยอดเขา ทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดย

ทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรปไปหาคนทีท่า่นนกึถงึในชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา สู ่

สถานรีถไฟเลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen Station) เมอืงเลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen) โดยเปลีย่นขบวน

รถไฟที ่สถานรีถไฟคลาย ไชนเ์ด็กซ ์(Kleine Scheidegg Station)  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (Zurich) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาท)ี เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนดแ์ละยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศและของทวปียุโรป เมอืงซรูคิขึน้ชือ่เรือ่งมนตเ์สน่ห์

ของเมอืงยโุรปโบราณทีม่งีานสถาปัตยกรรมแบบเกา่กระจัดกระจายอยูร่ายลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทาง

เทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในอันดับตน้ๆของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

น าทา่น ผา่นชม โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์(Grossmunste Church) โบสถห์อคอยคู่สูงระฟ้า ทีถู่กสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 

1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม รวมทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรือ่งราวใน

ประวัตศิาสตร ์ทีส่ าคัญอกีอย่าง คอื โบสถแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรักษาพระคัมภรีโ์บราณทางครสิตศ์าสนา นอกจากนัน้นักท่องเทีย่วยัง

สามารถขึน้ไปชมววิมุมสูงจากดา้นบนสุดของหอคอยไดอ้กีดว้ย ถัดมา ผ่านชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche หรอื 

St.Peter’s Church) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญท่ีสุ่ดในยุโรป โดยมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางทีย่าวถงึ 8.7 เมตร และระฆังทัง้ 

5 ใบทีต่บีอกเวลานัน้ก็ใชท้ าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งนี้ยังเป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืง มปีระวัตกิาร

กอ่สรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที ่8 และไดร้ับการบรูณะเรือ่ยมา ตัวอาคารทัง้ภายในและภายนอกมงีานสถาปัตยกรรมการออกแบบ

ตกแตง่แนวโกธคิโบราณผสมบาโรค และ ผา่นชม โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถเ์ก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ราว

ศตวรรษที ่9 ทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งงานกระจกส ี(Stain Glass) มหีนา้ตา่งกระจกสอีันสวยงามโดดเดน่  

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านบานโฮฟสตราเซอร ์(Bahnhofstrasse) เป็นศูนยก์ลางหลักของเมอืงซรูคิ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในย่าน

การคา้ทีร่วบรวมสนิคา้ราคาแพงแหง่หนึง่ในโลก มกีารจัดอันดับใหบ้านโฮฟสตราเซอร ์เป็นยา่นการคา้ขายทีแ่พงทีสุ่ดในทวปียุโรป 

และอยูอ่ันดับที ่3 ของโลก (จัดอันดับเมือ่ปีค.ศ. 2016) ยา่นการคา้บานโฮฟสตราเซอรก์่อตัง้เมือ่ป้อมปราการของเมอืงถูกท าลาย

ในปี ค.ศ. 1864 แต่ก่อนชื่อสถานที่ตรงนี้คือ Fröschengraben ภายหลังก็ไดเ้ปลี่ยนเป็น Bahnhofstrasse ปัจจุบัน 
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Bahnhofstrasse เป็นถนนคนเดนิขนาดใหญ่และยังเป็นถนนส าคัญทีเ่ชือ่มต่อกับรถรางไม่เพยีงแต่นักท่องเทีย่วเท่านัน้ทีช่ ืน่ชอบ 

แตผู่ค้นทอ้งถิน่เองก็ชอบมาเดนิซือ้ของกันอยา่งไมข่าดสาย มใีหเ้ลอืกตัง้แต่เสือ้ผา้เครือ่งประดับ รา้นของทีร่ะลกึเชน่ช็อกโกแลต

สวสิฯก็หาไดท้ีน่ี ่เรยีกไดว้า่เป็นยา่นการคา้ทีค่กึคักมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของเมอืงซรูคิเลยทเีดยีว สว่นรา้นคา้ชัน้น าชือ่ดังทีเ่ปิดในย่าน

บานโฮฟสตราเซอร ์ไดแ้ก่ Ambassadour House , Apple Store , Blancpain , Breguet , Burberry Bvlgari , Cartier , Chanel 

, Dior , Ermenegildo Zegna , Franz Carl Weber , Giorgio Armani , Globus , Gucci , Hackett London , Hermès , H&M , 

Jelmoli , Louis Vuitton , Manor , Mont Blanc , Prada , Salvatore Ferragamo , Tiffany and Co. , Tissot , Tommy 

Hilfiger , Trois Pommes , Vacheron Constantin และอืน่ๆอกีมากมาย 

** อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว ** 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Dorint Airport-Hotel Zurich , Zurich , Switzerland หรอืเทยีบเทา่ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก เมอืงซูรคิ - ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์                          (B/-/-)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ โคลเทนิ เมอืงซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าคนื

ภาษี (Tax Refund) มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอื รา้นอาหาร 

10.35 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิ Singapore 

Airlines เทีย่วบนิที ่SQ345 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 11 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย                     (-/-/-)  

06.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิงิคโปรช์างง ีเมอืงสงิคโปร ์ประเทศสงิคโปร ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

07.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ Singapore Airlines 

เทีย่วบนิที ่SQ970 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 10 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

23 – 29 มกราคม 2562 

23JAN SQ983 BKK-SIN 20.05-00.05+1 

24JAN SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50 
28JAN SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1 
29JAN SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40 

53,999 53,999 52,999 11,000 36,999 

13 – 19 กมุภาพนัธ ์2562 

13FEB SQ983 BKK-SIN 20.05-00.05+1 

14FEB SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50 
18FEB SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1 
19FEB SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40 

54,999 54,999 53,999 11,000 37,999 

13 – 19 มนีาคม 2562 

13MAR SQ983 BKK-SIN 20.05-00.05+1 
14MAR SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50 

18MAR SQ345 ZRH-SIN 10.35-06.00+1 
19MAR SQ970 SIN-BKK 07.15-08.40 

53,999 53,999 52,999 11,000 36,999 

หมายเลขไฟลท์บนิเดมิ เปลีย่นฤดกูาล ปรบัเวลาบนิใหม ่

27 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2562 

27MAR SQ983 BKK-SIN 20.05-00.05+1 
28MAR SQ346 SIN-ZRH 01.30-07.50 

01APR SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1 
19MAR SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35 

53,999 53,999 52,999 11,000 36,999 

01 – 07 พฤษภาคม 2562 

01MAY SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30 
02MAY SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15 

06MAY SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1 
07MAY SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35 

57,999 57,999 56,999 12,000 40,999 

15 – 21 พฤษภาคม 2562 

15MAY SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30 
16MAY SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15 
20MAY SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1 

21MAY SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35 

57,999 57,999 56,999 12,000 40,999 

12 – 18 มถินุายน 2562 

12JUN SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30 

13JUN SQ346 SIN-ZRH 01.25-08.15 
17JUN SQ345 ZRH-SIN 11.45-05.55+1 
18JUN SQ970 SIN-BKK 07.10-08.35 

56,999 56,999 55,999 12,000 39,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว เชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 

บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีาน

เทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็น

เมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 15 สวสิฟรงั (CHF) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 28 สวสิฟรงั (CHF) /ทรปิ/ทา่น ตามธรรมเนยีม 

คา่ทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 43 สวสิฟรงั (CHF) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,460 บาท (THB) รวมไปถงึ

เด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและ

ความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศฝร ัง่เศส ทา่นละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น

เงนิตรา และ ธรรมเนยีมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารสว่นนีข้อความกรณุาลูกคา้ผูเ้ดนิทางถอืไปจา่ยในวนัที่

ย ืน่เอกสาร สแกนนิว้ กบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั โดยทางบรษิทัจะมเีจา้หนา้ทีไ่ปดแูล และ อ านวยความสะดวกในวนัน ัน้) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท 

ภายใน 24 ช ัว่โมง หลงัจากวนัจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่2 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดย

ระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่าน

จ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้ราย

ถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่ก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบาง

โรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรอื อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ 
1. ผูส้มัครทกุทา่น จ าเป็นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่รับค ารอ้งขอวซีา่ เพือ่สแกนลายนิว้มอืทกุทา่น  

2. ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วัน ท าการเป็นอย่างนอ้ย (อาจไม่รวมเสาร ์- อาทติย ์ในบางกรณี) ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับจ านวนของผูส้มัครในแตล่ะชว่งเป็นส าคัญ  

3. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวซีา่จะเป็นผูไ้ดรั้บก าหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรอื

ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ หากทา่นไมส่ะดวกมาด าเนนิการยืน่วซีา่วันใดบา้ง รวมไปถงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางเพือ่กจิธุระส่วนตัว

ของทา่นในชว่งใดบา้ง ซึง่อาจจะอยูใ่นชว่งระยะเวลาการพจิารณาวซีา่ หรอื ซึง่อาจท าใหใ้หม้ผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ (เล่มหนังสอืเดนิทางอยู่ใน

ระหวา่งการพจิารณาทีส่ถานทตู) ทา่นจ าเป็นจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้กอ่น ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรอื ก่อนช าระเงนิมัดจ า พรอ้มแจง้วัน และ เวลาที่

ทา่นสะดวกจะยืน่วซีา่มาก่อน แผนกวซีา่จะประสานงานใหอ้กีครัง้ หากมคีวิยืน่ว่างชว่งทีท่่านสะดวก แผนกวซีา่จะด าเนนิการใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะชว่ย

อ านวยความสะดวกใหท้า่นเป็นกรณีพเิศษ แตท่ัง้นี ้การนัดหมายแบบกรณีพเิศษตา่งๆ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ 

3.1 ควิพเิศษ (Premium) คอื การนัดหมายทีเ่ร็วขึน้ หรอื สามารถเลอืกเวลาไดม้ากขึน้  

3.2 การยืน่แบบเรง่ดว่น (Fast Track) ใชเ้วลาพจิารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบรกิารพเิศษนีย้งัคงใชม้าตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบเดมิท ัง้หมด ** 

ประเทศทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้บรกิารพเิศษนีไ้ด ้ไดแ้ก ่องักฤษ อติาล ีฝร ัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด ์เทา่นัน้  

** ส าหรบัคา่บรกิารของแตล่ะประเภท กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษอกีคร ัง้ อาจมกีารเปลีย่นแปลง ** 

4. กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ต๋ัว) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลังคณะ  

5. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่แบบปกตทิั่วไปคอื 15 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ย) ทัง้นี ้ขึน้อยูก่ับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดูกาล

ทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

6. หลังจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครท าการยมืหนังสอืเดนิทางจากสถานทูตออกมาใชร้ะหว่าง

ขัน้ตอนการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ล่มฯเพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ เพือ่

วางแผนล่วงหนา้ กรณีทีต่อ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหัน ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลับคนืด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาวซี่า 

อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่ และ ท่านจ าเป็นตอ้งสมัครเขา้ไปใหม่ น่ันหมายถงึจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม และ ค่าบรกิารใหม่ทัง้หมด โดย

ค านงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคัญกอ่นด าเนนิการ 

7. กรณีทีท่่านมวีซีา่ท่องเทีย่วเชงเกน้ชนดิทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้โดยยังไม่หมดอายุอยู่แลว้ และตอ้งการใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วกับคณะนี ้

สามารถใชไ้ด ้หากวซีา่นัน้ถูกใชม้าแลว้ตามเงือ่นไขของกลุ่มเชงเกน้ คอื วซีา่ออกจากประเทศใด จะตอ้งพ านักประเทศนัน้ๆมากทีสุ่ด มาก่อน

แลว้อยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย 

และ คา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุกรณี เชน่ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หรอื ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีทีท่า่นมวีซีา่ประเทศปลายทางทีส่ามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทีย่วเท่านัน้ โดยจะตอ้ง

อยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มปัจจุบันทีม่อีายุคงเหลอือย่างนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ รวมถงึวซีา่ชนดิทีอ่นุมัตโิดยระบุวันทีส่ามารถพ านักใน

ประเทศเชงเกน้ จะตอ้งไม่เกนิกว่าก าหนดที่อนุมัตใินหนา้วีซ่า ทัง้นี้ ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหนา้วีซ่าและหนา้ทีม่ีการ

ประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้ับเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเพือ่ความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไปตามเงือ่นไขและลูกคา้ยนืยันเดนิทาง ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบเกีย่วกับความเสยีหาย และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในทุกกรณี เชน่ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิได ้

เนือ่งจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณีถกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ ถกูสง่กลับจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

9. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มลูเท็จแกส่ถานทตูฯ อาจถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏเิสธวซีา่ 

สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมการบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิหรอืใหข้อ้มูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศใน

กลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร ในกรณีถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูฯ ไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอใหม้าแสดงตน หลังทา่นกลับจากประเทศปลายทางแลว้ ซึง่ขอใหท้า่นใหค้วามร่วมมอืในส่วนนี้เพือ่ใหก้ารยืน่ค ารอ้งขอ

วซีา่ในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีส่ถานทตูเป็นส าคัญ 

11. การทีว่ซี่าจะออกใหท้ันวันเดนิทางหรอืไม่ หรอื ออกก่อนเดนิทางเพยีงไม่กีวั่น เราไม่สามารถฟ้องรอ้งหรอืเรยีกรอ้งค่าเสยีหายใดๆไดท้ัง้สิน้ 

เพราะเนือ่งจากมเีอกสทิธิท์างการทตูคุม้ครองอยู ่ 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุก

กรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทางกะทันหัน อาจมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้



- 14 - 
 

 
 
 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีข้อสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดส่วนหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 15 - 
 

 
 
 
 

การเตรยีมเอกสารเพือ่ย ืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
1.  หนงัสอืเดนิทางเล่มปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

(หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับ

วซีา่ประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดร้ับ เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีน

พาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมายรับรองการท างานใหร้ะบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชือ่ประเทศ ไม่

จ าเป็นตอ้งระบชุือ่ประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หัีว

จดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู ่และเบอรต์ดิตอ่อย่างชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิไมจ่ดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง 

พรอ้มรปูภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แตท่ัง้นี ้อยูท่ีด่ลุยพนิจิของเจา้หนา้ทีร่ับยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้ง

สะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรณุาจัดเตรยีมดังนี ้

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3 เดอืน  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถ

ใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบัิตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ)์ 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณแ์ละ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอื

อ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านักงานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา 

สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยัน

รับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

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

- เอกสารเพือ่อา้งองิความสัมพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบัิตร 
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แผนทีก่ารเดนิทางเพือ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
สถานที ่: ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์TLS Contact Center อาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์ช ัน้ 12 

การเดนิทาง : โดยรถยนตส์ว่นตวั ทีต่กึสามารถจอดรถได ้ไมม่บีรกิารประทบัตราทีจ่อดรถ 

   : ขนสง่สาธารณะ BTS ลงสถาน ีชอ่งนนทร ีโดยใชท้างออกหมายเลข 5 จากนัน้เดนิชดิซา้ยตามทางเดนิลอยฟ้าขา้มแยก

สาธร นราธวิาส ประมาณ 150 เมตร จะถงึทางลง เดนิลงโดยใชบั้นไดทางลงมุง่หนา้สูถ่นนสาทร จากนัน้เดนิตรงไปอกีประมาณ 100 เมตร จะ

พบอาคารสาธรซติี ้ทาวเวอร ์อยูท่างดา้นขวามอืของทา่น  
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แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

1. ชือ่ - นามสกลุ ปจัจบุนั ............................................................................................................ 

2. ชือ่ - นามสกลุ ตอนเกดิ (หากเคยเปลีย่น) ................................................................................... 

3. วนั - เดอืน - ปีเกดิ .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญงิ 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หมา้ย            แยกกันอยู ่

6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 

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

วนัทีอ่อก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั(ทีพ่กัอาศยัอยูจ่รงิ) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์....................... 

9. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื .......................... อเีมลล ์........................................................................ 

10. อาชพีปัจจุบนั (การงาน/การเรยีน) กรุณาระบุอาชพี, ต าแหน่ง, หากเป็นแม่บา้น/เกษียณอายุกรุณาระบุ

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

11. ชือ่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา และทีอ่ยู ่................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์...................... 

เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื ......................... อเีมลล ์......................................................................... 

12. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยไดรั้บ     

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

ประเทศ ...................................................... ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.................. ถงึวนัที ่...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักของผูส้มัคร 

   ตัวผูส้มัครเอง 

   มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้ระบ ุ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

15. ชือ่บคุคลทีเ่ดนิทางรว่มกับทา่น ..................................................... ความสมัพันธ ์.......................... 

 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 

ขอ้ 8/9/10/11 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 


