
 

 
 

 
 

สวิตเซอร์แลนด์ เบิร์น เจนีวา ทาซ เซอร์แมท ลูเซิร์น อิน
เทอลาเก้น ซูริค 7 วัน 4 คืน 

 



 

 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี 

เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์                   

              (-/-/-) 

17.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสาร

ขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั ้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้

คำแนะนำเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ983 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 

** 

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค 

โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - 

ประตูเมืองโบราณ - น้ำพุปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - 

ศาลาว่าการเมืองเบิร์น - โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - อนุสาวรีย์

แห่งการรวมชาติ - น้ำพุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหาวิหารโลซานน์ - 

พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย           (-/-/D)      

01.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสาย

การบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ346 

** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 



 

 
 

07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 

ชั่วโมง ** 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองหลวงของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 

และเมืองเบิร์น ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 ของเมืองทีมี่คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park) สัตว์สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเบิร์น เพราะมีประวัติ

ความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คื อ หมี จึงได้ตั้งชื่อ

เมืองนี้ว่า “เบิร์น” นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ 

เป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์น มีทั้งรถรางและรถบัสวิ่งผ่านหลายสาย เมืองเก่าแหล่งช้

อปปิ้งบนถนนสายหลักที่ทอดยาว เป็นถนนที่ปูด้วยหินตั้งแต่ยุคกลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมีชื ่อเรียก

แตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse, Marketgasse, Kramgasse ทั้ง 2 ฝั่งของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู่ 



 

 
 

โดยส่วนใหญ่ชั้นล่างจะเป็นร้านค้า รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ 6 กิโลเมตร ร้านค้าส่วนใหญ่ขายของ

หลากหลาย ตั้งแต่ของที่ระลึกจนถึงสินค้าแบรนด์ดังๆ เมืองเบิร์น เป็นเมืองเก่าที่มีแม่น้ำอาเรอล้อมรอบ 3 

ด้าน ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ (Kafigturm หรือ Prison Tower) เปรียบเสมือนป้อมปราการประตู

เมืองทางด้านตะวันตก, น้ำพุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม 

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

การเมืองเบิร์น (City Hall of Bern) และ ผ่านชม โบสถ์มุนสเตอร์ (Munster) สิ่งก่อสร้างทางศาสนา

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการ ตัดสิน

ครั้งสุดท้ายของพระเจ้า 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 

 

 



 

 
 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

และมีความสำคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาที่ไหลรวมเข้ากับ

แม่น้ำโรห์น (Rhone river) และเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป อีกทั้งเมืองเจนีวา 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ 

หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป , องค์การอนามัยโลก 

(WHO) , องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วเมืองเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การ

สันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

 นำท่าน เข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลว่าสวน และ Anglais ก็หมายถึงประเทศ

อังกฤษ สวนแห่งนี ้จึงมีความหมายตรงตัวว่า “สวนอังกฤษ” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริม

ทะเลสาบเจนีวาของทั้งชาวเมืองและนักท่องเที่ยว สวยงามด้วยดอกไม้บานสะพรั่ง ผืนหญ้าสีเขียวชอุ่ม ตัด

กับสีฟ้าของน้ำในทะเลสาบเบื้องหน้า ผ่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge Fleurie) ต้อนรับทุกคนอยู่

หน้าสวน นาฬิกานี้มีฐานะเป็นต้นตำรับนาฬิกาดอกไม้ของทั้งประเทศ สร้างขึ้นในปี 1955 และถึงแม้จะ

ไม่ได้บอกยี่ห้อนาฬิกาหรือติดสปอนเซอร์เหมือนริมขอบสนามฟุตบอล แต่นาฬิกาแปดวงเรือนนี้ ก็ให้ความ

เที่ยงตรงมาแล้วหลายสิบปีและในแต่ละฤดูดอกไม้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันแบ่งบานงดงาม ถัดมาเป็น 

อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ (Monument National) ระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 

1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ Geneva และ Helvetia (ชนเผ่าบรรพบุรุษของสวิสเซอร์แลนด์) ในมือ

ถือโล่และดาบ หันหน้าไปยังทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ปลายสุดของสวน เป็นที่ตั้งของ 

น้ำพุเจ็ทโด้ (The Jet d’Eau) สัญลักษณ์ของเมืองเจนีวา ตั้งอยู่กลางทะเลสาบเลอมังค์หรือทะเลสาบ

เจนีวาเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุด

ประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่สวยงามและมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็น

เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 4 เมื่อชาวโรมันย้ายถิ่นฐานแผ่อิทธิพลเข้า

มาถึงบริเวณที่ราบลุ่มแห่งนี้ นอกจากนี้เมืองโลซานน์ ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าและพระโอรส 

พระธิดาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์อีกด้วย นำท่าน ผ่านชม มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ (University of 



 

 
 

Lausanne) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ ่งของโลก ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne 

Cathedral) หรือมหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งเมืองโลซานน์ อันเก่าแก่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1718 เป็น

อาคารแบบโกธิคที่มีความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล (The 

Olympic Museum) ซ่ึงต้ังเดน่เปน็สง่าอยู่บนเนินเขา 

 นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ (Park of Lausanne) ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิด

ปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็น

ทีร่ะลึกกับ ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นำคณะเข ้าส ู ่ท ี ่พ ัก Hotel Novotel Lausanne Bussigny, Lausanne, Switzerland หรือ

เทียบเท่า 

 



 

 
 

วันที่สาม เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้าน

ทาซ - นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นำท่าน

นั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น    

               (B/L/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐ

โว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความ

สวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ ให้

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

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ 

มีผลงานสร้างชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองเล็กๆแสน

น่ารักที ่ต ั ้งอยู ่บนชายฝั ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งเมืองแห่งนี้ถือเป็นเมือง

อีกเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็นอีกจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที่ฝันเอาไว้ว่า

จะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง แม้แต่ผู้ที่เคยมาเยือนแล้วก็อยากท่ีจะกลับมาซึมซับบรรยากาศ ณ เมืองแห่งนี้

อีกอย่างไม่รู้เบื่อ 

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ

ทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุค

กลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ Savoy ซึ่งถือได้ว่า

เป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยแบ่งเป็นห้องทั้งหมด 25 ห้อง ในอดีตปราสาทแห่งนี้

ถูกสร้างข้ึนเพ่ือเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมา จากเหนือ

สู่ใต้ หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการชมปราสาทจะให้ความรู้สึกเหมือนกับ

ว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีต ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากส่วนแรกคือ ป้อมปราการ ที่ยังคงอยู่ในสภาพ

พร้อมทีจ่ะป้องกันการโจมตีได้ตลอดเวลา 



 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) ประตูสู่เมืองเซอร์

แมท (Zermatt) จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที ่ตั ้งของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

(Matterhorn) ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหลี่ยมที่สวยงามที่สุด อันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ เมือง

เซอร์แมท เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่สุดของโลก เพราะเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์ 

หรือ ยานพาหนะท่ีใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่ง ใช้การคมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรือ

สัตว์ เป็นเมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแม

ททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ทีไ่ด้ชื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยที่สุดในสวิสฯ  



 

 
 

ได้เวลาอันสมควร นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 12 นาที) 

** แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) หากเวลาเอ้ืออำนวย ** 

-  น ั ่ งรถรางไต ่ เขา กรอนเนอร ์แกรต (Gornergrat Railway) ส ู ่  ยอดเขาแมทเทอร ์ฮอร์น 

(Matterhorn) ชมความสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) รถรางนี้จะลัด

เลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางสามารถชมกลาเซียรห์รือธารน้ำแข็ง จนขึ้นสู่สถานีปลายทางที่มีความสูง 

3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนยอดเขาแห่งนี้จะได้ชมทัศนียภาพจากที่สูงปกคลุมด้วยหิมะกว่า 200 

ยอดของเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านได้ชมความสวยงามโดยรอบ ** ค่าใช้จ่าย สำหรับนั่งรถรางไต่เขา 

กรอนเนอร์แกรต สู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ท่านละ ประมาณ 80-100 ฟรังก์สวิส (CHF) / สำหรับ

ท่านทีไ่ม่สนใจเลือกซื้อโปรแกรมเสริมพิเศษ สามารถเดินเล่นเที่ยวชมเมืองได้ตามอัธยาศัย ** 



 

 
 

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Elite Tasch, Tasch, Switzerland หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี หมู่บ้านทาซ - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล - เมืองอินเทอลาเก้น - 

ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์          

            (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยว

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีถู่กห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา  

 นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการ

ปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792  

นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำ

รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาท่ีเก่าแก่

ที่สุดในทวีปยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาว

สวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดยบริเวณปลายสะพานมี

ร้านจำหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อ

ดัง อาทิ เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูชิสฟองดูว์ 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มีความหมาย

ตรงตัวที่แปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) 

และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลังด้วย

เทือกเขาเขียวชะอุ่ม ด้านซ้ายขวาของเมืองเป็นทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบด้านซ้ายและ

ขวาของเมืองโดยมีถนนสายหลักตัดผ่าน 2 สถานี เมืองที่รวมกิจกรรมนักท่องเที่ยวภูเขาทั้งยังมีโรงแรม

และรีสอร์ทมากมาย อิสระให้ท่านชมความสวยงามโดยรอบของเมือง 

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมนาฬิกาเคียฮอฟเฟอร์ (Kirchhofer) ศูนย์รวมนาฬิกาและเครื่องประดับชั้น

นำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังมีสินค้าเครื่องหนังหรูหรา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม

คุณภาพสูง ของขวัญ และของที่ระลึก เป็นที่รู้จักในระดับสากลและเป็นที่รู้จักทั่วทั้งอุตสาหกรรมนาฬิกา

และเครื่องประดับที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและการบริการลูกค้าที่โดดเด่น อาทิเช่น Patek Philippe, Cartier, 

Piaget, Chopard, Franck Muller, Panerai, Corumm, Omega, Chanel, Bvlgarim, Mont Clanc, 

Tag Heuer, Hermes, Porsche Design, Fendi, Rado, Oris, Gucci, Charriol, Tissot, Guess, Calvin 

Klein เป็นต้น 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 
 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Bernerhof Interlaken, Interlaken, Switzerland หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองลูเซิร์น - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานีรถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟ

รา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ้ำน้ำแข็งพันปี - 

ลานสฟิงซ์ - ธารน้ำแข็ง - ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - นั่งรถไฟ

ไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมือง

เลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุน

สเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - ถนนออกัสตินเนอร์กาส             (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองตาก

อากาศเล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั ้งของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ กรุน 

(Grindelwald Grund Station) นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top 

of Europe) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที) โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ 

(Kleine Scheidegg Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 



 

 
 

11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามที่ธรรมชาติสรรค์

สร้าง คือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทาง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of 

Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2001 นำท่าน เข้าชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) 

ตามรอยละคร “ลิขิตรัก” เป็นถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier 

ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู ่ตามจุดต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ 

(Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กว้างไกลที่ถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่

ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระ

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและสนุกสนานกับกิจกรรมบนยอดเขา ที่ไม่ควรพลาดกับ

การส่งโปสการ์ดโดย ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป (Post Office at Top of Europe) ไปหา

บุคคลที่ท่านนึกถึงในช่วงเวลาที่ดีที่สุด  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเอเชียนเซ็ตเมนู) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ นำท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกลเ้คียง เป็นการทดแทน และไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับ

ผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch Top of Europe) เพ่ือ นั่งรถไฟไต่เขา ลง

จากยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) โดยเปลี ่ยนขบวนรถไฟที่ สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ (Kleine Scheidegg 

Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เดินทางถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) 

เป็นหมู่บ้านในรัฐแบร์นของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วย

ทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไป

ยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขา 

อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ กรณี

คณะไม่สามารถขึ้นชม ยอดเขาได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย 

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็นสำคัญ ** 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรป 

เมืองซูริคข้ึนชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่ราย

ล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในลำดับ

ต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย 

นำท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูก

สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม รวมทั้ง

ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอีกอย่าง คือ โบสถ์แห่งนี้เป็นที่เก็บ

รักษาพระคัมภีร์โบราณทางคริสต์ศาสนา ผ่านชม โบสถเ์ซนต์ ปีเตอร์ (Peterskirche หรือ St. Peter’s 

Church) หอนาฬิกาท่ีมีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร 



 

 
 

และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ใช้ทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่

เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีประวัติการก่อสร้างย้อนไปถึงสมัยศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะเ รื่อยมา ตัว

อาคารทั้งภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผ่าน

ชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ที่ขึ้นชื่อเรื่อง

งานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น  

นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มี

ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้า

ราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี 

ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสติน

เนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็น

ที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนทีมี่หน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง  

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ ** 



 

 
 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Messe Airport Zurich, Zurich, Switzerland หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์      

            (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือให้ท่าน

มีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร 

10.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ345 



 

 
 

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **  

 

วันที่เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานนานาชาติ

สิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์                             

                        (-/-/-) 

06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง 

** 

07.15 น. นำท่านเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ970 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

09 - 15 กุมภาพันธ์ 

2563 

09FEB SQ983 BKK-SIN 

20.00-23.30 
49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 



 

 
 

(10 ก.พ. วันหยุด

ชดเชย) 

10FEB SQ346 SIN-ZRH 

01.30-07.50 

14FEB SQ345 ZRH-SIN 

10.35-06.00+1 

15FEB SQ970 SIN-BKK 

07.15-08.40 

01 - 07 มีนาคม 2563 

01MAR SQ983 BKK-

SIN 20.00-23.30 

02MAR SQ346 SIN-

ZRH 01.30-07.50 

06MAR SQ345 ZRH-

SIN 10.35-06.00+1 

07MAR SQ970 SIN-

BKK 07.15-08.40 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 

22 - 28 มีนาคม 2563 

22MAR SQ983 BKK-

SIN 20.00-23.30 

23MAR SQ346 SIN-

ZRH 01.30-07.50 

27MAR SQ345 ZRH-

SIN 10.35-06.00+1 

28MAR SQ970 SIN-

BKK 07.15-08.40 

49,999 49,999 49,999 12,999 36,999 



 

 
 

11 - 17 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต์) 

11APR SQ983 BKK-SIN 

20.10-23.30 

12APR SQ346 SIN-ZRH 

01.25-08.15 

16APR SQ345 ZRH-SIN 

11.45-05.55+1 

17APR SQ970 SIN-BKK 

07.10-08.35 

59,999 59,999 59,999 15,999 46,999 

12 - 18 เมษายน 2563 

(13 14 15 เม.ย. วัน

สงกรานต์) 

12APR SQ983 BKK-SIN 

20.10-23.30 

13APR SQ346 SIN-ZRH 

01.25-08.15 

17APR SQ345 ZRH-SIN 

11.45-05.55+1 

18APR SQ970 SIN-BKK 

07.10-08.35 

59,999 59,999 59,999 15,999 46,999 

03 - 09 พฤษภาคม 

2563 

(04 พ.ค. วันฉัตรมงคล 

/ 06 พ.ค. วันวิสาขบู

ชา) 

03MAY SQ983 BKK-

SIN 20.10-23.30 

04MAY SQ346 SIN-

ZRH 01.25-08.15 

08MAY SQ345 ZRH-

SIN 11.45-05.55+1 

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



 

 
 

09MAY SQ970 SIN-

BKK 07.10-08.35 

17 - 23 พฤษภาคม 

2563 

17MAY SQ983 BKK-

SIN 20.10-23.30 

18MAY SQ346 SIN-

ZRH 01.25-08.15 

22MAY SQ345 ZRH-

SIN 11.45-05.55+1 

23MAY SQ970 SIN-

BKK 07.10-08.35 

52,999 52,999 52,999 12,999 39,999 

03 - 09 มิถุนายน 

2563 

(03 มิ.ย. วันเฉลิมฯพระ

ราชินี) 

03JUN SQ983 BKK-SIN 

20.10-23.30 

04JUN SQ346 SIN-ZRH 

01.25-08.15 

08JUN SQ345 ZRH-SIN 

11.45-05.55+1 

09JUN SQ970 SIN-BKK 

07.10-08.35 

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

 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (หากมี) ** 

 



 

 
 

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500 

บาท 

สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 

วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยูกั่บจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ท่านจะไมส่ามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่าง

กระบวนการพิจารณา) หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่าน

ภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับตอ่ไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับยื่นวี

ซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ 

รวมไปถึง กรณีที่ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่าน

จะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม ** 

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนทำการออกบัตรโดยสารเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ** 

 

** อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวน

ที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 

 

** กรณีผู้เดินทางเป็นอิสลาม หรือ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมกำหนด ไม่ว่าเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 

และ ไม่ว่ามื้อใดม้ือหนึ่ง ทางบริษัทขอให้ท่านผู้เดินทางกรุณาเตรียมอาหารส่วนตัวของท่านมาเพิ่มเติมขณะม้ืออาหาร 



 

 
 

เนื่องจากร้านอาหารแต่ละร้านจะมีข้อจำกัดเรื่องของวัตถุดิบ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจัดให้เป็นไข่ดาว หรือ ไข่เจียว 

ผัดผัก ข้าวผัด และ บะหม่ีกึ่งสำเร็จรูป เท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะสั่งเมนูนอกเหนือข้างต้น ผู้เดินทาง

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยตนเอง **  

 

** รา้นค้า เอาท์เล็ท ศูนย์การค้า ในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จะปิดทำการในวันอาทิตย์ หากมีโปรแกรมที่สถานที่ดังกล่าว

ตรงกับวันอาทิตย์ ทางบริษัทอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม และหากไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการทดแทนได้

ทุกกรณี เนื่องจากเงื่อนไขของบัตรโดยสาร และ ช่วงวันเดินทางท่ีจะต้องเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น ** 

 

** การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าถึงสถานที่บางจุด และ อาจเป็นระยะทาง

ที่ค่อนข้างไกลจากจุดที่รถสามารถจอดได้ ขอให้ทุกท่านเตรียมร่างกาย และ อุปกรณ์ เช่น รองเท้าที่สามารถเดินได้

สะดวกส่วนบุคคล ให้พร้อมสำหรับการเดินทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางเอง รวมถึงผู้เดินทางสูงอายุ และ 

ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็น ท่านจำเป็นจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อคอยดูแลเป็นพิเศษเอง และสถานที่บางจุด ท่านอาจไม่

สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย หรือ ชดเชยส่ิงใดเป็นการ

ทดแทนได้ทุกกรณี ** 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ท้ังหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง 

หรือ อัพเกรดได้ 

 ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 



 

 
 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลด

กระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 

ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพัก 3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่าน

ชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง  

 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี ่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกัน

เพ่ิมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณต้ีองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 20 ฟรังก์สวิส (CHF) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 



 

 
 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 30 ฟรังก์สวิส (CHF) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 50 ฟรังก์สวิส (CHF) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,600 

บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถ

ให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความ

กรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไป

ดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น) 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยว กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มี

คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทำ

รายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที ่ยว กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที ่เหลือทั ้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็ค

ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณวี์

ซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือ

ว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 



 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

(ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสาร

แจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โด ยแนบ

หนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชำระ

เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้าสมุด

บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองทีน่ั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight 

กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณี

ใดๆก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 



 

 
 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบิน อาจไม่

สามารถคืนค่าบัตรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได ้(Refunds) จำเป็นไปตามกระบวนการ

ของสายการบิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 

และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น

จากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากกว่ากำหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายที่พักเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้ นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน  



 

 
 

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทำการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ใน

บางกรณี) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวีซ่าวันใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต) ท่านจำเป็น

จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ข้ันตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ พร้อมแจ้งวัน และ เวลาที่ท่านสะดวกจะยื่น

วีซ่ามาก่อน แผนกวีซ่าจะประสานงานให้อีกครั้ง หากมีคิวยื่นว่างช่วงที่ท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดที่

จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ การนัดหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ  

** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมท้ังหมด ** 

ประเทศท่ีท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เท่านั้น  

** สำหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีกครั้ง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จำเป็นต้องยื่นก่อน หรือ หลังคณะ เพราะต้องใช้หนังสือเดินทางในช่วงที่

ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซ่า (โดยประมาณ 25 -30 วัน ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย 

หรือ อาจเร็วกว่านั้น) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

ทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนกำหนด แต่วีซ่ายังไม่ดำเนินการ หรือ วีซ่ายังไม่ได้รับ

การอนุมัติ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) เนื่องจากท่านดำเนินการยื่นวีซ่าหลังคณะ และหรือ กรณีที่ท่านต้องการยื่น

ก่อนคณะ แต่คณะที่ท่านเดินทาง ยังไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยังไมค่อนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอ

หลักฐานการพำนักในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเที่ยว



 

 
 

ภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในส่วนนี้ ท่านจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายที่สุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายให้กับท่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 15-20 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวน

ผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ) 

6. หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนังสือเดินทางกะทันหัน ทำ

ให้ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่า อาจทำให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จำเป็นต้องสมัครเข้าไปใหม่ นั่นหมายถึงจะต้องชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการใหม่ทั้งหมด โดยคำนึงถึงระยะเวลา

ที่เหลือก่อนเดินทางสำหรับการพิจารณาเป็นสำคัญก่อนดำเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ชำรุด และ ยังมี

วันคงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวัตถุประสงค์ที่วีซ่าเชงเก้นฉบับนั้นๆ

ออก และต้องการใช้เดินทางท่องเที่ยวกับคณะนี้ สามารถใช้ได้ หากวีซ่านั้นถูกใช้มาแล้วตามเงื่อนไขของกลุ่มเชงเก้น 

คือ วีซ่าออกจากประเทศใด จะต้องพำนักประเทศนั้นๆมากที่สุด มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากไม่เป็นไปตาม

เงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่ าใช้จ่ายที่

จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้ง และยังไม่หมดอายุ จำเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเที่ยวเท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซ่าชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่สามารถพำนักในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่ากำหนดที่อนุมัติในหน้าวีซ่า 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้ าประเทศมาแล้วให้กับ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนุญาตให้

เช็คอินได้เนื่องจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับ

จากประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จ



 

 
 

แก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้

เพ่ือให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ 

11. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น เพราะเนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่ 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบสำคัญการหย่า กรณี

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จำเป็นจะต้องได้รับการรั บรอง (มีตรา

ประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี้ จำเป็น

ที่สุด สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา และ บิดา

ไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่

สามารถชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จำเป็นต้องมีตราประทับ) ทาง

บริษัทยินดีอำนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ  

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ท่านจำเป็น

จะต้องเตรียมหลักฐานการจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่นอกเหนือจากคณะ ที่ท่านพำนักก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกัน

การเดินทางให้ครอบคลุมวันที่ท่านเดินทาง ไป และ กลับ เพื่อใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบตามเงื่อนไข ด้วย

ตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของคณะได้ 

โดยท่านจำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข และ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

ท่านจำเป็นเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไป

ถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ทำให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกท้ังหมด  

14. กรณีที่ท่านมีแผนการเดินทางที่จะเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเชงเก้นต่อจากคณะนี้ และ ท่านมีความประสงค์ขอวีซ่า

เชงเก้นให้ครอบคลุมวันเดินทางในทริปสุดท้าย ท่านจำเป็นต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการจองทัวร์ 

รวมไปถึงแผนกวีซ่าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านอีกครั้ง ก่อนตั้งแต่ขั้ นตอนการเก็บเอกสาร หมายถึงเอกสาร

การจองโรงแรม และ ตั๋วเครื่องบิน จำเป็นจะต้องเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเก็บเอกสาร เพื่อเตรียม



 

 
 

กรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครอบคลุม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในคิวนัดหมายของ

คณะได้ โดยท่านจำเป็นจะต้องยอมรับเงื่อนไข (ข้อ 3) และ หากมค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติมเนื่องจากไม่ใช่การนัดหมายยื่นขอวี

ซ่าแบบหมู่คณะ ท่านจำเป็นเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทั้งหมดไม่ว่า

กรณีได้ก็ตาม รวมไปถึงกรณีที่ในวันนัดหมายเพ่ือยื่นขอวีซ่า ท่านไม่สามารถยื่นขอได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทำให้ท่านต้อง

ยกเลิกการเดินทาง กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกท้ังหมด  

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

เลือกที่นั่งบนเครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกัน ได้นั่งด้วยกัน หรือ 

ใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรม

ประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่ 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝั่งประเทศไทย 

(ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 



 

 
 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ใน

รายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

9. นักท่องเทีย่วต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที ่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง

ชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าทีก่ำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 



 

 
 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ 

(วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่

ไฟล์ทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่

ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้ว ย

ตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้

ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้ว

ทั้งหมด 

14. รูปภาพในรายการทัวร์ ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น  

15. ด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีคดีความ คำสั่งศาล เดินทางออกนอกประเทศ ทุกกรณี รวมไปถึงกรณีที่

เคยรับรอง หรือ ค้ำประกัน หากท่านไม่แน่ใจสถานะของตนเองให้ตรวจสอบสถานะของตนเองที่กระทรวงการ

ต่างประเทศ หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางออกนอกเมือง ณ วันเดินทางจริง ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ทุกกรณี 

16. สำหรับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่นอน กับ วันที่เดินทางจริง และ

หากเดินทางได้ ท่านจำเป็นจะต้องเตรียมหนังสือรับรองจากแพทย์ยืนยันให้เดินทางได้ และแจ้งรายละเอียดของอายุ

ครรภ์ที่ชัดเจน ตามกฎของสายการบิน ส่วนใหญ่ หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ จะไม่สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน

ได้ทุกกรณี หากท่านตั้งครรภ์และไม่แจ้งให้สายการบินทราบและสายการบินตรวจพบ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้

ท่านเดินทาง  

 

 



 

 
 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

1. .  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้า

ว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จำนวน 2 

รูป ฉากหลังต้องเป็นพื ้นสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ไม่ซ้ำกับวีซ่า

ประเทศอ่ืนๆทีเ่คยได้รับ เท่านั้น และ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ ทั้งชนิดมีสี และ 

ชนิดใส 

3. หลักฐานการทำงาน / การเรียน 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือ

ใบจดทะเบียนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จำเป็นต้อง

ระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ 

(ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติดต่ออย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น  

3.6 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลักฐานการทำงาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจ

ปฏิเสธการรับย่ืนได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น กรุณาจัดเตรียมดังนี้ 

 เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน  



 

 
 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่

นัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ที่ประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จำเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการพิจารณา

ได้ แต่ไม่สามารถใช้ย่ืนแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน 

6. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 

8. สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดินทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดินทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหนึ่ง ** 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออก

โดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนา

หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จำเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สำเนา

หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยู่ในการดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

- สำเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- สำเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 
 

** กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดเท่านั้น บิดา , มารดา , บุตร , พี ่, 

น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จำเป็นต้องแนบสำเนามาด้วย และ

จำเป็นต้องยื่นเอกสารสำคัญดงันี้ ** 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยันรับรองให้กับผู้ถูกรับรอง จำเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ชื่อ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 3  

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านั้น อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรดำเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันที่

นัดยื่นวีซ่า ** 

** จำเป็นต้องใช้ท้ังผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการ

รับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือ

บัญชีเดียวกัน ** 

- เอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

สถานที ่: ศูนย์รับย่ืนคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อขอยื่นวีซา่ท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

1. ชื่อ - นามสกุล ปัจจุบนั ............................................................................................................ 

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

3. วัน - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส         โสด      สมรส              หย่า              หม้าย              แยกกันอยู ่

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

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 



 

 
 

วนัที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตำแหน่ง, หากเป็นแม่บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุด้วย 

..................................................................................................................................... 

11. ชือ่สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

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

เบอรโ์ทรศัพท์มือถือ ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่เคย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

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

14. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้สมัคร 

   ตัวผู้สมัครเอง 

   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

15. ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกับท่าน ..................................................... ความสัมพันธ์ .......................... 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวก

และบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น ** 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


