
 

 

รหัสทัวร ZET1901564 

ทัวรสวิตเซอรแลนด ซูริค เซอรแมท เบิรน ลูเซิรน [เลสโก คัลลิสโต] 
7 วัน 4 คืน (SQ) 
เมืองเจนีวา   นาฬิกาดอกไม   สวนอังกฤษ   อนุสาวรียแหงการรวมชาติ 
น้ําพุเจ็ทโด   มหาวิหารโลซานน   พพิิธภัณฑโอลิมปกสากล   เมืองเวเวย 
อนุสาวรียชาลี แชปลิน   เมืองมองเทรอซ   ปราสาทชิลยอง   มืองเซอรแมท 
เมืองเบิรน   บอหมีสีนํ้าตาล   ถนนบาหนฮอฟพลัทซ   น้ําพุปศาจกินเด็ก 

 



 

 

โบสถมุนสเตอร Munster   หอนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม 
บานอัลเบิรต ไอนสไตน   เมืองลูเซิรน   อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก 
สะพานไมชาเปล   ทะเลสาบทูน   พิชิตยอดเขาจุงเฟรา   ลานสฟงซ 
เมืองซูริค   โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร   โบสถเซนต ปเตอร 
 
วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร   (-/-/-) 
18.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 เคานเตอร 
K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการ
ตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

21.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ981 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบนิ ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร - ทา

อากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด - เมือง
เจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม - อนุสาวรียแหงการรวมชาติ - นํ้าพุ
เจ็ทโด - เมืองโลซานน - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน - มหาวิหารโลซานน - 
พิพิธภัณฑโอลิมปกสากล - สวนสาธารณะแหงเมืองโลซานน - ศาลาไทย 
                               (-/-/D)      

00.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร ** เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 

01.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซรูิค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที ่SQ346 

** ใชเวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

08.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด 

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

 นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา (Geneva) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
50 นาที ) เมืองทองเที่ ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญมากของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ตัวเมืองตั้งอยูบริเวณทะเลสาบเจนีวาที่ไหลรวมเขากับแมน้ําโรหน 
(Rhone river) และเปนแหลงน้ําจืดที่ใหญเปนอันดับสองของทวีปยุโรป อีกทั้ง
เมืองเจนีวา ไดรับการยกยองวาเปนเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเปน
ทีต่ั้งขององคกรระหวางชาติสําคัญๆ หลายองคกร เชน สํานักงานใหญขององคการ
สหประชาชาติประจําทวีปยุโรป, องคการอนามัยโลก (WHO) , องคการการคาโลก 
(WTO) เปนตน นอกจากน้ีแลวเมืองเจนีวายังเปนสถานที่จัดตั้งองคการสันนิบาต
ชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทาน เขาชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลวาสวน และ 
Anglais ก็หมายถึงประเทศอังกฤษ สวนแหงน้ีจึงมีความหมายตรงตัววา “สวน
อังกฤษ” สถานที่พักผอนหยอนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมอืงและ
นักทองเท่ียว สวยงามดวยดอกไมบานสะพรั่ง ผืนหญาสีเขียวชอุม ตัดกับสีฟ�าของ
น้ําในทะเลสาบเบื้องหนา ผานชม นาฬิกาดอกไม  (L’horloge Fleurie) 
ตอนรับทุกคนอยูหนาสวน นาฬิกาน้ีมีฐานะเปนตนตํารับนาฬิกาดอกไมของทั้ง
ประเทศ สรางขึ้นในป  1955 และถึงแมจะไมไดบอกยี่หอนาฬิกาหรือติด
สปอนเซอรเหมือนริมขอบสนามฟุตบอล แตนาฬิกาแปดวงเรือนน้ี ก็ใหความ
เท่ียงตรงมาแลวหลายสิบปและในแตละฤดูดอกไมก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบงบาน
งดงาม ถัดมาเปน อนุสาวรียแหงการรวมชาติ  (Monument National) 
ระหวางเจนีวาและประเทศสวิสเซอรแลนดในป 1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ 
Geneva และ Helvetia (ชนเผาบรรพบุรุษของสวิสเซอรแลนด) ในมือถือโลและ
ดาบ หันหนาไปยังทิศเหนือซึ่งเปนพื้นที่ท้ังหมดของประเทศ ปลายสุดของสวน เปน
ที่ตั้งของ นํ้าพุเจ็ทโด (The Jet d’Eau) สัญลักษณของเมืองเจนีวา ตั้งอยูกลาง
ทะเลสาบเลอมังคหรือทะเลสาบเจนีวาเปนน้ําพุที่ไดรับการยอมรับวามีความสูง
และมีขนาดใหญที่สุดในโลก โดยน้ําพุสามารถพุงไดสูงสุดประมาณ 140 เมตร 
(459 ฟุต) 

 นําทานเดินทางสู เมืองโลซานน (Lausanne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 
นาที) ต้ังอยูทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่สวยงามและมีเสนหตาม
ธรรมชาติ ประเทศสวิตเซอรแลนด และยังเปนเมืองที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
ยอนกลับไปไดถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันยายถิ่นฐานแผอิทธิพลเขามาถึง
บริเวณที่ราบลุมแหงน้ี นอกจากน้ีเมืองโลซานน ยังเคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา
และพระโอรส พระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวอีกดวย นําทาน ผานชม 
มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน (University of Lausanne) เปนมหาวิทยาลัยที่
เกาแกแหงหน่ึงของโลก ผานชม มหาวิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) 
หรือมหาวิหารนอรทเธอดามแหงเมืองโลซานน อันเกาแก เริ่มกอสรางเมื่อป ค.ศ. 
1718 เปนอาคารแบบโกธิคที่มีความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกดวย ผานชม 



 

 

พิพิธภัณฑโอลิมปกสากล (The Olympic Museum) ซึ่งตั้งเดนเปนสงาอยูบน
เนินเขา 

 นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะแหงเมืองโลซานน (Park of Lausanne) ที่มี
รูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 
9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ ศาลาไทย (Thai 
Pavilion) ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Discovery Hotel, Lausanne, Switzerland หรือ

เทียบเทา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่สาม เมืองโลซานน - เมืองเวเวย - อนุสาวรียชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ - 
ปราสาทชิลยอง - หมูบานทาซ - นําทานนั่งรถไฟทองถิ่น เพ่ือเดินทางเขาสู 
เมืองเซอรแมท - ยอดเขาแมทเทอรฮอรน - นําทานนั่งรถไฟทองถิ่น เพ่ือ
เดินทางกลับสู หมูบานทาซ - ยอดเขาแมทเทอรฮอรน  (B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเวเวย (Vevey) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
เมืองสวยนารักที่ตั้งอยูในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองตั้งอยูบน
ชายฝم�งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเว
เวยมีมากขนาดวานักทองเที่ยวตางก็ขนานนามเวเวยและมงเทรอซ ใหเปน “ไขมุก
แหงริเวียราสวิสฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมีอากาศดี อบอุน
เกือบทุกฤดูกาล นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสาวรียชาลี แชปลิน 
(Charlie Chaplin) ดาวตลกคางฟ�าชาวอังกฤษ มีผลงานสรางชื่อเสียงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เลือกเวเวยเปนสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต 
นําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 
นาที) เมืองเล็กๆแสนนารักที่ตั้งอยูบนชายฝم�งทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวิตเซอรแลนด ทะเลสาบแสนสวยที่
เปนที่ชื่นชอบของนักทองเท่ียวจํานวนมาก ซึ่งเมืองแหงน้ีถือเปนเมืองอีกเมืองหน่ึง
ในประเทศสวิตเซอรแลนด ที่เปนอีกจุดหมายปลายทางในฝนของใครหลายคนที่ฝน
เอาไววาจะตองมาเยือนใหไดสักครั้ง แมแตผูท่ีเคยมาเยือนแลวก็อยากที่จะกลับมา
ซึมซับบรรยากาศ ณ เมืองแหงน้ีอีกอยางไมรูเบ่ือ 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซึ่ง
ตั้งอยูทางดานตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดยอยูหางจากตัวเมืองไปประมาณ 
3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับวาเปนปราสาทยุคกลางที่มีความเกาแกกวา 
1,000 ป โดยปราสาทถูกสรางขึ้นในชวงสมัยของโดยราชวงศ Savoy ซึ่งถือไดวา
เปนอัญมณีทางประวัติศาสตรของสวิตเซอรแลนด โดยแบงเปนหองทั้งหมด 25 
หอง ในอดีตปราสาทแหงน้ีถูกสรางขึ้นเพื่อเปนจุดควบคุมการเดินทางของนัก
เดินทางและขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมา จากเหนือสูใต หรือจากตะวันตกสู
ตะวันออกของสวิตเซอรแลนด สําหรับการชมปราสาทจะใหความรูสึกเหมือนกับวา



 

 

เราไดยอนเวลากลับไปสูอดีต ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากสวนแรกคือ ป�อมปราการ ท่ี
ยังคงอยูในสภาพพรอมที่จะป�องกันการโจมตีไดตลอดเวลา 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสู หมูบานทาซ (Tasch) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 
นาที) ประตูสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) จากน้ัน นําทานนั่งรถไฟทองถิ่น เพ่ือ
เดินทางเขาสู เมืองเซอรแมท (Zermatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) 
ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนที่ตั้งของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn) 
ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหลี่ยมที่สวยงามที่สุด อันเปนเหมือนสัญลักษณของ 
เมืองเซอรแมท เมืองที่ไดรับการยกยองวาปลอดมลพิษที่สุดของโลก เพราะ
เปนเมืองที่ไมอนุญาตใหรถยนต หรือ ยานพาหนะที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิงวิ่ง ใชการ
คมนาคมสวนใหญโดยรถจากพลังงานไฟฟ�า แบตเตอรี่ หรือสัตว เปนเมืองแหงสกี
รีสอรทยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปน ยอด



 

 

เขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิสฯ  
ไดเวลาอันสมควร นําทานนั่งรถไฟทองถิ่น เพ่ือเดินทางกลับสู หมูบานทาซ 
(Tasch) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) 
** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 

หากเวลาเอื้ออํานวย ** 
- นั่งรถรางไตเขา กรอนเนอรแกรต (Gornergrat Railway) สู ยอดเขาแมท
เทอรฮอรน (Matterhorn) ชมความสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอร
ฮอรน (Matterhorn) รถรางน้ีจะลัดเลาะไปตามไหลเขา ระหวางทางสามารถชม
กลาเซียหรือธารน้ําแข็ง จนขึ้นสูสถานีปลายทางที่มีความสูง 3,089 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล บนยอดเขาแหงน้ีจะไดชมทัศนียภาพจากที่สูงปกคลุมดวยหิมะกวา 
200 ยอดของเทือกเขาแอลป� อิสระใหทานไดชมความสวยงามโดยรอบ ** 
คาใชจาย สําหรับนั่งรถรางไตเขา กรอนเนอรแกรต สู ยอดเขาแมทเทอร
ฮอรน ทานละ ประมาณ 80-100 สวิสฟรังก (CHF) / สําหรับทานที่ไมสนใจ
เลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ สามารถเดินเลนเที่ยวชมเมืองไดตามอัธยาศัย 
** 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
นําคณะเขาสูที่ พั ก Hotel Elite Tasch, Tasch, Switzerland หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 

วันที่สี่ หมูบานทาซ - เมืองเบิรน - บอหมีสีนํ้าตาล - ถนนบาหนฮอฟพลัทซ - ประตู
เมืองโบราณ - นํ้าพุปศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซทคล็อคเคนทรัม - บาน
ที่อัลเบิรต ไอนสไตน - ศาลาวาการเมือง - โบสถมุนสเตอร - เมืองลูเซิรน - 
เมืองลูเซิรน - อนุสาวรียสิงโตหินแกะสลัก - สะพานไมชาเปล              
                   (B/-/D) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (Bern) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 
นาที) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการ
ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 และเมืองเบิรน ยังถูกจัดอันดับให
อยู 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 2010  

 นําทานเดินทางสู บอหมีสีนํ้าตาล (Bear Park) สัตวสัญลักษณสําคัญของเมือง
เบิรน เพราะมีประวัตคิวามเปนมาเกาแกตั้งแตสมัยผูครองเบรินในยุคน้ันไดออกลา
สัตว สัตวตัวแรกที่ลาได คือ หมี จึงไดตั้งชื่อเมืองน้ีวา “เบิรน”  

 นําทานเดินทางสู ถนนบาหนฮอฟพลัทซ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหนาสถานี
รถไฟ เปนศูนยกลางของระบบขนสงภายในเมืองเบิรน มีท้ังรถรางและรถบัสวิ่งผาน
หลายสาย เมืองเกาแหลงชอปปم�งบนถนนสายหลักที่ทอดยาวเปนถนนที่ปูดวยหิน
ตั้งแตยุคกลาง ถนนแตละชวงก็จะมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เปน Spitalgasse , 
Marketgasse , Kramgasse โดยคําวา Grasse น้ันแปลวา ถนน ทั้ง 2 ฝم�ง
ของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู โดยสวนใหญชั้นลางจะเปนรานคา หรือที่เรียกวา 
“อารเขต” Arcade รวมระยะทางแลวก็ประมาณ 6 กิโลเมตร รานคาสวนใหญ
ขายของหลากหลาย ตั้งแตของที่ระลึกจนถึงสินคาแบรนดดังๆ เมืองเบิรน เปน
เมืองเกาที่มีแมน้ํา Aare ลอมรอบ 3 ดาน สถานที่ทองเที่ยวสวนใหญอยูใน
บริเวณเมืองเกาแหงน้ี ผานชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm หรือ Prison 
Tower) เปรียบเสมือนป�อมปราการประตูเมืองทางดานตะวันตก, นํ้าพุปศาจกิน
เด็ ก  (Kindlifressen Brunnen), ห อ น า ฬิ ก า ไซ ท ค ล็ อ ค เค น ท รั ม 
(Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm), บานที่อัลเบิรต ไอนสไตน  
(Einstein Haus), ศาลาวาการเมือง (City Hall) ผานชม โบสถมุนสเตอร 
(Munster) สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสราง



 

 

ขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา
และยังมีหอคอยใหนักทองเที่ยวเดินขึน้บันไดวนไปชมทัศนยีภาพของเมอืงเบิรน 
** อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
30 นาที) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ ประเทศสวิตเซอรแลนด ที่ถูก
หอมลอมไปดวยทะเลสาบและขนุเขา  

 นํ าท าน เดิ นทางสู  อนุ สาวรีย สิ ง โต หินแกะสลั ก  (Lion Monument of 
Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิตเซอรแลนดที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อป 
ค.ศ. 1792  
นําทานเดินทางสู สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน



 

 

สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในทวีปยุโรป 
สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ. 1333 โดยใตหลงัคาคลุมสะพาน มภีาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ใหทานอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย 
โดยบริเวณปลายสะพานมีรานจําหนายสินคาพื้นเมืองของที่ระลึกตางๆมากมาย 
เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ , นาฬิกายี่หอดั ง อาทิ  เชน Rolex, 
Omega, Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! เมนูชิสฟอง
ดูว  
 นําคณะเขาสูที่พัก Ibis Styles Lucerne City, Lucerne, 
Switzerland หรือเทียบเทา 

วันที่หา เมืองลูเซิรน - เมืองอินเทอลาเกน - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ - 
เมืองกรินเดิลวัลท - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท กรุน - นั่งรถไฟไตเขา พิชิต
ยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชนเด็กซ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค - 
ยอดเขาจุงเฟรา - ถํ้านํ้าแข็งพันป - ลานสฟงซ - ธารนํ้าแข็ง - ที่ทําการ
ไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค - นั่งรถไฟไตเขา ลง
จากยอดเขาจุงเฟรา สู สถานีรถไฟเลาเทอรบรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน
เด็กซ - เมืองเลาเทอรบรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร - 
โบสถเซนต ปเตอร - โบสถฟรอมุนสเตอร - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนน
ออกัสตินเนอรกาส                   (B/L/-)  

เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (Interlaken) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) มีความหมายตรงตัวที่แปลวา “เมืองระหวางสองทะเลสาบ” เปนเมืองที่
ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ (Brienz 
Lake) ทะเลสาบสีฟ�าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบดานหนาหลังดวยเทือกเขาเขียว
ชะอุม ดานซายขวาของเมืองเปนทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบ
ดานซายและขวาของเมืองโดยมีถนนสายหลกัตัดผาน 2 สถานี เมืองท่ีรวมกิจกรรม
นักทองเที่ยวภูเขาทั้งยังมีโรงแรมและรีสอรทมากมาย อิสระใหทานชมความ
สวยงามโดยรอบของเมือง 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองกรินเดิลวัลท (Grindelwald) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
20 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอรแลนด เปน
ที่ตั้งของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด กรุน (Grindelwald Grund Station) นํา
ท าน  นั่ งรถ ไฟ ไต เข า  พิ ชิตยอด เขาจุ ง เฟ รา (Jungfraujoch Top of 
Europe) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานี
รถไฟคลาย ไชนเด็กซ (Kleine Scheidegg Station) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 
เมตร ระหวางทางขึ้นสูยอดเขา ทานจะไดผานชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรค
สราง คือ ธารน้ําแข็งขนาดใหญ บริเวณเชิงเขากอนถึงสถานีปลายทาง สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุ โรป 
เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขา
ที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป� ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 2001 นําทาน เขาชม ถํ้า
นํ้าแข็งพันป (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลิขิตรัก” เปนถํ้าน้ําแข็งพันปที่ไมมี
วันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใตธารน้ําแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายใน
จะมีผลงานศิลปะเปนน้ําแข็งแกะสลักอยูตามจุดตางๆ และ ลานสฟงซ (Sphinx 
Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถ
มองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอรแลนด สัมผัสกับภาพของ 
ธารนํ้าแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� มีความยาวถึง 
22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานได
เพลิดเพลินกับการถายรูปเปนที่ระลึกและสนุกสนานกับกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม
ควรพลาดกับการสงโปสการดโดย ที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป (Post 
Office at Top of Europe) ไปหาบุคคลที่ทานนึกถึงในชวงเวลาทีด่ีทีสุ่ด  

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบน
ยอดเขาจุงเฟรา 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ นําทานรบัประทานอาหารที่ภตัตาคารใน



 

 

เมืองใกลเคียง เปนการทดแทน และไมสามารถคนืคาใชจายใหทานได ไมวา
สวนใด สวนหนึ่ง ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถงึประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นํ าท าน เดิ นทางสู  สถานี รถไฟ จุ ง เฟรายอรค  (Jungfraujoch Top of 
Europe) เพื่อ นั่งรถไฟไตเขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู สถานีรถไฟเลาเท
อรบรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชนเด็กซ (Kleine Scheidegg 
Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เดินทางถึง เมืองเลาเทอรบรุน
เนิน (Lauterbrunnen) เปนหมูบานในรัฐแบรนของ ประเทศสวิตเซอรแลนด 
(Switzerland) ตั้งอยูกลางหุบเขาสูงชัน ดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามจึงเปนสถานที่
ทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง หมูบานเลาเทอรบรุนเนินเปนทางผานไปยังจุด
ทองเที่ยวตางๆ ในแถบเทือกเขาแอลป�ของประเทศสวิตเซอรแลนด ** การ
เดินทางขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา ขึ้นอยูกับสถานการณ และ สภาพภูมิอากาศ
เปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชมยอดเขาจุงเฟราได ไมวากรณีใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหกับ
ทานไดทุกกรณี เนื่องจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทั้งหมด ทั้งนี้ทางบรษัิทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคญั ** 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมือง
ที่มีขนาดใหญที่สุดของ ประเทศสวิตเซอรแลนด และยังเปนเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนตเสนห
ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปตยกรรมแบบเกากระจัดกระจายอยูรายลอม
เมือง ในขณะเดียวกันก็เปนเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหมและถูกยก
ใหเปนหน่ึงในลําดับตนๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกดวย 
นําทาน ผานชม โบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) 
โบสถหอคอยคูสูงระฟ�า ที่ ถูกสรางขึ้นในชวงป  ค .ศ . 1100 ภายในมีงาน
ประติมากรรมและสถาปตยกรรมการตกแตงที่สวยงาม รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังบอกเลาเรื่องราวในประวัติศาสตร ที่สําคัญอีกอยาง คือ โบสถแหงน้ีเปนที่
เก็บรักษาพระคัมภีรโบราณทางคริสตศาสนา ผานชม โบสถเซนต ปเตอร 
(Peterskirche หรือ St. Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มีหนาปดนาฬิกาที่
ใหญที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเสนผาศูนยกลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 
ใบที่ตีบอกเวลา ใชทําการมาตั้งแตป ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถแหงน้ียังเปน
โบสถที่เกาแกที่สุดของเมือง มีประวัติการกอสรางยอนไปถึงสมัยศตวรรษที ่8 และ
ไดรับการบูรณะเร่ือยมา ตัวอาคารทัง้ภายในและภายนอกมีงานสถาปตยกรรมการ
ออกแบบตกแตงแนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผานชม โบสถฟรอมุนสเตอร 
(Fraumunster Abbey) โบสถเกาแกที่สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ที่ขึ้นชื่อเรื่อง
งานกระจกสี (Stain Glass) มีหนาตางกระจกสีอันสวยงามโดดเดน  
นําทานเดินทางสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปนยานธุรกิจ
การคาสําคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนทีรู่จักใน
ระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปم�งที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหน่ึงของโลก 
ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี ราน
เครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส (Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มี
มาตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนทีม่ีหนาตาง
ไมแกะสลัก สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดนิทางทองเที่ยว ** 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Dorint Airport-Hotel Zurich, Zurich, 
Switzerland หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที่หก เมืองซูริค - ทาอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศ

สวิตเซอรแลนด - ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปร                  (-/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาใน
การเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

11.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางง ีเมืองสงิคโปร ประเทศ
สิงคโปร โดยสายการบิน Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ345 

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่องบิน **  
 



 

 

วันที่เจ็ด ทาอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด - 
ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศสิงคโปร          
                                        (-/-/-) 

05.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสิงคโปรชางงี เมืองสิงคโปร ประเทศ
สิงคโปร ** เพ่ือเปลีย่นเครื่อง ** 

07.10 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
โดยสายการบนิ Singapore Airlines เท่ียวบินที ่SQ970 

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 
08.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย
สวัสดิภาพและความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เทีย่วบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม 

ตัว๋ 

12 - 18 
กรกฎาคม 

2562 
(16 ก.ค. วัน

อาสาฬหบูชา / 
17 ก.ค. วัน
เขาพรรษา) 

12JUL SQ981 
BKK-SIN 
21.10-00.25+1 
13JUL SQ346 
SIN-ZRH 
01.25-08.15 
17JUL SQ345 
ZRH-SIN 11.45-
05.55+1 
18JUL SQ970 
SIN-BKK 
07.10-08.35 

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999 

17 - 23 
พฤศจิกายน 

2562 

17NOV SQ981 
BKK-SIN 
21.10-00.40+1 
18NOV SQ346 
SIN-ZRH 
01.30-07.50 
22NOV SQ345 
ZRH-SIN 
10.35-06.00+1 
23NOV SQ970 
SIN-BKK 
07.15-08.40 

53,999 53,999 53,999 12,999 40,999 



 

 

05 - 11 
ธันวาคม 2562 

(05 ธ.ค. วัน
คลายวันเฉลิมฯ 
ร. 9 / 10 ธ.ค. 
วันรัฐธรรมนูญ) 

05DEC SQ981 
BKK-SIN 
21.10-00.40+1 
06DEC SQ346 
SIN-ZRH 
01.30-07.50 
10DEC SQ345 
ZRH-SIN 
10.35-06.00+1 
11DEC SQ970 
SIN-BKK 
07.15-08.40 

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999 

27 ธ.ค. - 02 
ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วันสิ้น
ป / 01 ม.ค. วัน

ขึ้นปใหม) 

27DEC SQ981 
BKK-SIN 
21.10-00.40+1 
28DEC SQ346 
SIN-ZRH 
01.30-07.50 
01JAN SQ345 
ZRH-SIN 
10.35-06.00+1 
02JAN SQ970 
SIN-BKK 
07.15-08.40 

65,999 65,999 65,999 15,999 52,999 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน่ ** 

 
** อัตรานี้ ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเทีย่ว ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ทานละ ประมาณ 3,500 บาท 



 

 

สําหรบัการย่ืนวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสอืเดินทางเขาสถานทูต เพ่ือ ใชเวลา
พิจารณาอยางนอย 15-20 วนัทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวนัเสาร - อาทิตย ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับจํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใช
หนังสือเดนิทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทูตอาจจะปฏิเสธผล
การสมัครของทาน และ สงหนงัสือเดนิทางคนืทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย 
ในลําดบัตอไป จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรบัย่ืนวซีาครัง้

ใหม การยกเลิก และ คืนเงนิ จะเปนไปตามเงือ่นไข ทุกกรณี ** 
 

** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
15,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เคร่ืองบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรณุา

สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 

 
** อัตราคาบรกิารน้ี จําเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มี

ผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบรกิาร (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการ) ** 
 

** กรณีผูเดนิทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรบัประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด 
ไมวาเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ และ ไมวาม้ือใดม้ือหนึ่ง ทางบรษัิทขอใหทานผูเดนิทางกรณุา

เตรียมอาหารสวนตัวของทานมาเพ่ิมเติมขณะม้ืออาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะ
มีขอจํากัดเรือ่งของวตัถดุิบ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัด

ผัก ขาวผัด และ บะหม่ีก่ึงสําเรจ็รูป เทานั้น กรณีทีท่านมีความประสงคที่จะสั่งเมนู
นอกเหนือขางตน ผูเดินทางจะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเตมิในสวนนี้ดวยตนเอง **  

 



 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย
ละเอยีดทุกขอ ** 

 
อัตราคาบรกิารนี้รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม

สามารถเลือ่น เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแหงทีม่ ี
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore 

Airlines อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมี
น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 
ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 

กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลึก หรือ ผานชม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ
จริงอีกครั้ง  

 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม) 

กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพือ่คุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาทีเ่ปนกรณีพเิศษ 
 
 
 



 

 

อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ทีไ่มไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทกุครั้ง) 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

 คาทิปคนขับรถ ทานละ 20 ฟรังกสวิส (CHF) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 30 ฟรังกสวิส (CHF) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 ฟรังกสวิส (CHF) หรือ คํานวน

เปนเงนิไทยประมาณ 1,600 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็ก
อายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศสวิตเซอรแลนด ทานละ 
ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแต
ละประเทศ (เฉพาะคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการสวนนี้ขอความกรุณาลูกคาผู
เดินทางถือไปจายในวันที่ย่ืนเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจาหนาที่ของบริษัท โดยทางบริษัท
จะมีเจาหนาที่ไปดูแล และ อํานวยความสะดวกในวันนั้น) 

 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยว กรณุาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วนั กอนการเดินทาง พรอมชําระ

เงินมัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทํา
จองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบ
จะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมี
ความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีก
ครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคา
รายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจาก
ทกุพีเรียดทางบริษัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 



 

 

2. นักทองเที่ยว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี
ใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําให
ทางบริษัทไมไดรับเงนิตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทนัท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 
 

เงือ่นไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิน้ 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลกิการเดินทางไมนอยกวา 55 วัน ** 



 

 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรยีม การจดัการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเทีย่วหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดทีี่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรทีลู่กคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 



 

 

ขอมูลสําคญัเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพิม่ตามจริงทีเ่กิดขึน้จากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ่งปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 

หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองทีเ่ปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมลีักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทุกทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยย่ืนรับคํารองขอวีซา เพ่ือสแกน

ลายนิ้วมือทุกทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทัง้น้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถงึมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ



 

 

ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การย่ืนแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบรกิารพิเศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดมิทั้งหมด ** 
ประเทศที่ทานสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษน้ีได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  
** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษอีกครัง้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสยีหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน



 

 

กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลับคืนดวน ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง
ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศนั้นๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสยีหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลบัจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายทีจ่ะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเทจ็จริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคืนคาธรรมเนียม 



 

 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาทีส่ถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณี
บิดาและมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ 
สถานทูตตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตรา
ประทับ) จากกรมการกงสุลเทานั้น ซึ่งจะมีคาใชจายเพ่ิม ฉบับละ ประมาณ 1,000-
1,500 บาท กรณีนี้ จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทาง
กบั มารดาและบิดา (เชน เดินทางกับมารดา และ บดิาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายใน
สวนนี้ ลูกคาจําเปนตองรับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถ
ชําระคาใชจายในสวนนี้ใหทานได แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมี
ตราประทบั) ทางบริษัทยินดอีํานวยความสะดวกแปลใหทานไดตามปกต ิ 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ทานจําเปนจะตองเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
นอกเหนือจากคณะ ที่ทานพํานักกอน หรือ ตอจากคณะ ประกันการเดินทางใหครอบคลุม
วันที่ทานเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใชในการประกอบการยื่นขอวีซาใหครบตามเงื่อนไข 
ดวยตนเองทุกกรณีไมวากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ทานจะไมสามารถยื่นขอ
วีซาในคิวนัดหมายของคณะได โดยทานจําเปนจะตองยอมรับเงื่อนไข และ หากมีคาใชจาย
เพิ่มเติมเน่ืองจากไมใชการนัดหมายยื่นขอวีซาแบบหมูคณะ ทานจําเปนเปนจะตองชําระ
คาใชจายเพิ่มเติมสวนน้ี หรือ สวนใดสวนหน่ึงดวยตนเองทั้งหมดไมวากรณีไดก็ตาม รวมไป
ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซา ทานไมสามารถยื่นขอได ไมวากรณใดก็ตาม ทําให
ทานตองยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเปนไปตามเงื่อนไขการยกเลิกทั้งหมด  

 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ที่สุด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาทีจ่ะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลังใหบริการทานอยู 

 
เงือ่นไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทวัรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบความผิดพลาดทีจ่ะเกิดขึ้นในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว



 

 

เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสอืเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงนิมดัจําหรือสวนทีเ่หลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสงูขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนทีบ่ริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลกัปฏบิัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกคาที่จองเฉพาะทัวรไมรวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยดแลนดทัวร ซื้อตั๋ว
เครื่องบินแยกเอง) ในวันเร่ิมทัวร (วันที่หน่ึง) ทานจําเปนจะตองมารอคณะเทาน้ัน ทางบริษัท
ไมสามารถใหคณะ รอทานได ไมวากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟลทของทานถึงชากวาคณะ และ 
ยืนยันเดินทาง ทานจําเปนจะตองเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวที่คณะ
อยูในเวลาน้ันๆ กรณีน้ี จะมีคาใชจายเพิ่ม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่ใชในการ
เดินทางดวยตนเองทั้งหมดเทาน้ัน ไมวากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากทานไมไดทองเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ทองเที่ยวใดๆ 
สถานที่หน่ึง ทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระแบบเหมาจายกับตัวแทนแลวทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพ่ือย่ืนคํารองขอวีซาทองเทีย่วเชงเกน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
1. .  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ 

วันเดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสอืเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทานั้น) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆทีเ่คยไดรบั เทาน้ัน 

3. หลกัฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกบัหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูที่ดุลยพนิิจของเจาหนาทีร่ับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดย่ืน
วซีา จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนา

หนังสอืเดินทาง เทานัน้ กรณีไมถกูตองเจาหนาที่อาจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 
4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บญัชีออมทรัพย เทานั้น กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบนั รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นดัย่ืนวซีา ** 
** ผูที่ประกอบอาชพี มีหนาที่การงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตวัเสมอ บัญชีบริษัท สา

มาถใชประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชย่ืนแทนบญัชีสวนตัวได ซึ่งหากมีแต
บญัชีบรษัิท เจาหนาทีอ่าจปฏิเสธการรับย่ืนได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถาม)ี 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ปบรบิรูณ) 

** เอกสารเพ่ิมเติมกรณีเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณและ ไมเดนิทางพรอมบิดา
มารดา  

หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองม ีหนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองม ีหนงัสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเดก็ ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองม ีหนงัสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบดิาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรับรองการเงินใหบุคคลในครอบครวั จําเปนตองเก่ียวของกันทางสายเลือดเทานัน้ 
บดิา , มารดา , บุตร , พ่ี , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน 

ทะเบียนสมรส จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองย่ืนเอกสารสําคัญดงันี้ ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจรงิออกจากธนาคารเทานั้น 

โดยระบุช่ือเจาของบัญชี (ผูรับรอง) ยืนยันรับรองใหกบัผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมา
แลว ไมเกิน 20 วนั ณ วนัที่นัดย่ืนวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ให
ถูกตองตามหนาหนังสอืเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลงั 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทานัน้ อัพเดทเปนปจจุบัน รายการสุดทายควรดําเนินการ

มาแลว ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดย่ืนวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรับรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตาม

เงื่อนไข เจาหนาที่อาจปฏเิสธการรับย่ืนได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบัญชีเดียวกันเทานั้น เชน Bank Guarantee 

และ Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพ่ืออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 
 

แผนที่การเดินทาง เพ่ือย่ืนคํารองขอวซีาทองเทีย่วเชงเกน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลเบือ้งตน เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
1. ชื่อ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ชื่อ - นามสกุล ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) .......................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส โสด     สมรส         หยา         หมาย          แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอาย ุ............... สถานทีอ่อก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/

เกษียณอายุกรุณาระบุ
ดวย ..................................................................................................................................... 

11. ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 
................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถอื ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรบัในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรบั     
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที ่...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดตั้งแตวนัที ่.................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏเิสธ) ............................................................ 
 
 



 

 

14. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มผีูอ่ืนออกคาใชจายให ระบ ุ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
15. ชื่อบุคคลที่เดินทางรวมกับทาน ..................................................... 

ความสัมพันธ .......................... 
 

** ผูสมัครทกุทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิทุกขอโดยละเอียด 
ขอ 8/9/10/11 กรณุาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สุดเพ่ือ ประโยชนของตัวทานเอง 

การพิจารณาอนุมัตวิีซาเปนดลุพินิจของทางสถานทตูฯเทานั้น ทางบริษัทเปนเพียงตวักลาง
ในการอํานวยความสะดวกและบรกิารดานเอกสารใหแกผูเดนิทางเทานั้น ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


