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ซรูคิ | น ้ำตกไรน ์| โลซำนน ์| ยอดเขำจงุเฟรำ | ซกุ | อนิเทอรล์ำเคน | ลเูซริน์  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BRILLIANT SWITZERLAND  
สวติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 7 คนื  

เดนิทาง มนีาคม – มถินุายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 67,900.- 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วันที ่1. กรงุเทพ – ซรูคิ 

วันที ่2. ซรูคิ – น ้ำตกไรน ์– เบริน์  

วันที ่3. เบริน์ – กรแูยร ์– เจนวีำ – โลซำนน ์

วันที ่4. โลซำนน ์– พพิธิภณัฑโ์อลมิปิก – ปรำสำทชลิยอง - เขำ้ชมปรำสำทชลิยอง – มองเทรอซ ์– เลอแซง 

วันที ่5. เลอแซง - กลำเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 

วันที ่6. เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์ำเคน 

วันที ่7. อนิเทอรล์ำเคน – ยอดเขำจงุเฟรำ– อนิเทอรล์ำเคน 

วันที ่8. อนิเทอรล์ำเคน – ลเูซริน์ – ซกุ – ซรูคิ – สนำมบนิ 

วันที ่9. กรงุเทพ 
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วนัที ่1 กรงุเทพ – ซูรคิ 

09.45 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศประต ู4 เคำนเ์ตอร ์G สำยกำรบนิ สวสิ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรไ์ลน ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก  

13.05 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงซรูคิโดยเทีย่วบนิที ่LX181  

**ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทาง 13 เม.ย – 22 เมย. จะออกเดนิทางเวลา 12.45 น.และไปถงึซูรคิเวลา 

19.35 น. *** 

19.10 น. เดนิทำงถงึสนามบนิซูรคิ  หลังผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร น ำทำ่นเดนิทำงสูโ่รงแรมทีพั่ก  

ทีพ่กั   น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  B AND B ZURICH หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่2 ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– เบริน์ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูเ่มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) เพือ่ชมน า้ตกไรน ์(Rhein falls) ทีม่ขีนำด

ใหญส่ดุในยโุรป จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงเทีย่วเมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ น ำท่ำนถ่ำยรูป

กบัโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็น

ส ำนักแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสำวชนชัน้สูงจำกทำงตอนใตข้องเยอรมันอำศัยอยู่ น ำท่ำนสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ ์

(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเกำ่แก่ทีม่มีำตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นชมุทำงรถรำงทีส่ ำคัญของเมอืง

และยงัเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ของยำ่นธรุกจิ ธนำคำร สถำบนักำรเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดรั้บกำรยกยอ่งจำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1863 นอกจำกนีเ้บริน์ยงัถูกจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภำพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 

น ำทำ่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ น ำทำ่น ชมมารก์าสเซ ยำ่นเมอืง
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เกำ่ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำรเดนิเทีย่วชมอำคำรเกำ่ อำยุ 

200-300 ปี น ำทำ่นลัดเลำะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึง่เต็ม

ไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้นขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อำยุ 800 ปี ที่ม ี

“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในกำรตบีอกเวลำแต่ละครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ ์Munster สิง่ก่อสรำ้งทำง

ศำสนำทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีำพทีบ่รรยำยถงึกำรตัดสนิ

ครัง้สดุทำ้ยของพระเจำ้   

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  BEST WESTERN HOTEL BERN หรอืเทยีบเทำ่  

วนัที ่3 เบริน์ – กรแูยร ์– เจนวีา – โลซานน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งชสีสวสิฯ เมอืงกรูแยร ์(Gruyeres) ตน้ก ำเนิดของเนยแข็งกรูแยร ์

Gruyere cheese ทีผู่ค้นรูจ้ักกนัเป็นอยำ่งด ีทีส่ำมำรถสง่ออกชสีกรแูยรท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก กรแูยรย์งั

เป็นเมอืงยคุกลำงขนำดยอ่มเยำทีม่ทีวิทัศนอ์นัทรงเสน่ห ์และมกีลิน่ชสีโชยในอำกำศตลอดเวลำทีเ่รำเดนิไปตำม

ถนนหนิกรวดกลำงเมอืงอกีดว้ย 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (สวสิฟองดรูช์สี)  

บา่ย 

 

 

เดนิทำงสู ่เมอืงเจนวีา น ำชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ำรสำกลระดับโลก อำท ิ

องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ีดสำยน ้ำพุ่งสูงขึน้ไปใน

อำกำศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวันอำกำศด)ี และถำ่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ ำคัญของเมอืงเจนีวำ 

ท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมอืงโลซำนน์นับไดว้่ำ

เป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์โดยธรรมชำตมิำกทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ มปีระวัตศิำสตรอ์ันยำวนำนมำตัง้แต่

ศตวรรษที ่4 ในสมยัทีช่ำวโรมนัมำตัง้หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสำบทีน่ี่ เมอืงโลซำนน์มคีวำมสวยงำมโดย

ธรรมชำต ิทวิทัศนท์ีส่วยงำม และอำกำศทีป่รำศจำกมลพษิ จงึดงึดูดนักท่องเทีย่วจำกทั่วโลกใหม้ำพักผ่อนตำก

อำกำศทีน่ี ่
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ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  DE LA PAIX หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัที ่4 โลซานน ์– พพิธิภณัฑโ์อลมิปิก – ปราสาทชลิยอง - เขา้ชมปราสาทชลิยอง – มองเทรอซ ์– เลอแซง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำทำ่นชม สวนสำธำรณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อันเป็นสถำนทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรง

พระเยำว ์และถ่ำยรูปกับ ศำลำไทย ทีรั่ฐบำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน์  จำกนัน้น ำท่ำน

เขำ้ชมพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก (Olympic Museum) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของส ำนักงำนใหญ่คณะกรรมกำรโอลมิปิก

สำกล หรอื IOC เมอืงนีจ้งึไดช้ือ่วำ่เป็นเมอืงหลวงแหง่โอลมิปิก แลว้ก็มกีำรสรำ้งพพิธิภณัฑโ์อลมิปิกรมิทะเลสำบ

เจนวีำดว้ย 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย 

 

 

เดนิทำงสูป่รำสำทชลิยองโดยรถโคช้ น ำทำ่นเขำ้ชมปราสาทชลิยอง ปรำสำทโบรำณอำยกุวำ่ 800 ปี สรำ้งขึน้

บนเกำะหนิรมิทะเลสำบเจนวีำ ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่ควบคมุกำร

เดนิทำงของนักเดนิทำงและขบวนสนิคำ้ทีจ่ะสญัจรผำ่นไปมำจำกเหนอืสูใ่ตห้รอืจำกตะวันตกสูต่ะวันออกของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจำกเป็นเสน้ทำงเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทำงขำ้มเทอืกเขำสงูชนั ปรำสำทแหง่นีจ้งึเปรยีบเสมอืน

ดำ่นเก็บภำษีซึง่เอำเปรยีบชำวสวสิมำนำนนับรอ้ยปี จำกนัน้น ำทำ่นสูต่วัเมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) มเีวลำ

ใหท้ำ่นเดนิเลน่รมิทะเลสำบอนัสวยงำม จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่ไปยงัเมอืงเลอแซง (Leysin) เมอืงเล็กๆ ที่

มองเห็นเทอืกเขำแอลป์ไดช้ดัเจน เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีน่ยิมของคนสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่หนึง่  
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ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  ALPINE CLASSIC หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่5 เลอแซง - กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ทีจุ่

ผูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน น ำท่ำนขึน้กระเชา้ยกัษ ์ข ึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น ำท่ำนเดนิ

ขำ้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพำนแขวนทีม่คีวำมยำว 107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำทีร่ะดับควำมสงู 3,000 

เมตร (ถำ้ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถขึน้เขำกลำเซยีร ์3000 ได ้ทำงบรษัิทขอน ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ 

เป็นกำรทดแทน) 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวันภตัตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพือ่เดนิทำงสูเ่ขำ้เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่ง

สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บควำมนยิมสงู เนือ่งจำกเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมอืง

ไม่ใชน้ ้ำมันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่ำนั้น และยังมีฉำกหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วำ่เป็นยอดเขำทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืง 

ค า่ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ทีเ่มอืงเซอร์

แมทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 
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วนัที ่6 เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อสิระครึง่วนัชว่งเชา้ โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบ

ของตวัทา่นเอง ใหท้่ำนอสิระเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของฝำกตำมอัธยำศัย หรอืจะเลอืกขึน้กระเชำ้

ไฟฟ้ำเพือ่สัมผัสกับควำมงดงำมของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 

เมตร และไดช้ือ่ว่ำเป็นยอดเขำทีม่รีูปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงำม ณ จุดสูง

ทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชมถ ้ำน ้ำแข็งทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในสวสิ หรอืน่ังรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานรีถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำนเดนิทำงสูจุ่ดชมววิทีท่่ำนจะไดเ้ห็นทัศนียภำพทีส่วยงำม

ของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงำม น ำทำ่นเดนิเทำ้สูบ่รเิวณทะเลสำบทีอ่ยูส่งูจำกระดับน ้ำทะเล 2,757 เมตร 

โดยบรเิวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงำมยิง่

นัก ( โดยปกตนิ า้ในทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาที่

เดนิทางไปชมอยูใ่นชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็น 

“ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมำะแกก่ำรท ำกจิกรรมแทบทุก

ฤดกูำล แลว้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่ำง ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อันเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ ำคัญ และ มคีวำมส ำคัญ

ประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีำพของยอดเขำจงุเฟรำเป็นฉำกหลัง   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทำงสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำมและยังเป็นทีต่ัง้สถำนีรถไฟ

ขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี ค.ศ.2001 องคก์ำรยเูนสโกประกำศใหย้อดเขำจุงเฟรำ เป็น

พืน้ทีม่รดกโลกทำงธรรมชำตแิหง่แรกของยโุรป น ำคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชำต ิขึน้พชิติยอดเขำจุงเฟรำที่

มคีวำมสงูกวำ่ระดับน ้ำทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวำ่งเสน้ทำงขึน้สูย่อดเขำทำ่นจะไดผ้ำ่นชมธำร

น ้ำแข็งทีม่ขีนำดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดใน

ยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงำม อยูใ่ตธ้ำรน ้ำแข็งลกึถงึ 

30 เมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พำท่ำนชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีสุ่ดในยโุร ทีร่ะดับควำมสูงถงึ 3,571 เมตร 
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สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลทีถ่งึชำยแดนสวสิ สมัผัสกบัภำพของธำรน ้ำแข็ง Aletsch Glacier ทีย่ำวทีส่ดุใน

เทอืกเขำแอลป์ ยำวถงึ 22 ก.ม.และหนำถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย อสิระใหท้่ำนไดส้นุกสนำนกับกำร

ถำ่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขำและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขำและทีไ่มค่วรพลำดกบักำรสง่โปสกำรด์โดยที่

ท ำกำรไปรษณียท์ี่สูงที่สุดในยุโรป น ำคณะเดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยไม่ซ ้ำเสน้ทำงเดมิ ใหท้่ำนไดช้มววิ

ทวิทัศนท์ีส่วยงำมและแตกตำ่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen) 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 อนิเทอรล์าเคน – ลเูซริน์ – ซุก – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทำงสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไป

ดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ จำกนัน้พำทำ่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิ

ธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี 

ค.ศ.1792 น ำท่ำนชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแมน่ า้

รอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำทีเ่กำ่แก่

ทีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลมุสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอดแนว

สะพำน จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง,   มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง 

อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  เดนิทำงต่อสูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำม

รำวกับเทพนยิำยตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ โดยนอกจำกควำมสวยงำมของทัศนียภำพแลว้ เมอืงนี้

ยงัมอีตัรำกำรเก็บภำษีทีค่อ่นขำ้งต ่ำจงึถอืเป็นทีต่ำกอำกำศทีน่ยิมของเหล่ำเศรษฐ ีคนดังส ำคัญระดับโลกมำกมำย

มำเยอืน ทำ่นอำจจะเห็นซเูปอรค์ำรจ์อดเรยีงรำยอยู ่2 ขำ้งทำง จนเป็นเรือ่งธรรมดำไปเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี   
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ราคาแนะน าเพยีง 

BRILLIANT  SWITZERLAND  

สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิสวสิ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แอรไ์ลน ์[LX] 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี  

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 

ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่11 – 19 ม.ีค. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,615 12,900 

วนัที ่20 – 28 ม.ีค. 63 67,900.- 67,900.- 67,900.- 44,465 12,900 

วนัที ่31 ม.ีค.-8 เม.ย. 63  72,900.- 72,900.- 72,900.- 46,844 12,900 

วนัที ่8-16 เม.ย. 63 82,900.- 82,900.- 82,900.- 52,405 21,900 

วนัที ่13 – 21 เม.ย. 63 79,900.- 79,900.- 79,900.- 56,465 21,900 

วนัที ่22 – 30 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 53,465 21,900 

วนัที ่13 – 21 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 50,615 21,900 

วนัที ่22 – 30 พ.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 50,615 21,900 

วนัที ่7 – 15 ม.ิย. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 50,615 21,900 

วนัที2่3 ม.ิย. – 1 ก.ค. 63 72,900.- 72,900.- 72,900.- 50,615 21,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

บา่ย น ำทำ่นชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์ทีส่ ำคัญแหง่หนึง่ของเมอืง ดว้ยควำมสงู

ของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลังคำซึง่เป็นสนี ้ำเงนิขำวโดนเด่นตัดกับสหีลังคำสนี ้ำตำลของ

บำ้นเมอืงสวยงำมอยำ่งยิง่ 

14.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่ท ำคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลำชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี (Duty Free) 

ภำยในสนำมบนิ 

18.00 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ LX 180  

***ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่13 เม.ย. จะออกเดนิทางเวลา 17.55 น.และไปถงึกรุงเทพเวลา 

09.35 น. *** 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

10.35 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ 
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เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1.     ช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 21,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่นัน้ 

2. สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ภำยใน 3 

วันนับจำกวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำตยกเลกิกำรจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี

4. หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่่ำงจังหวัด) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ ค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ 

รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล

สมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  ค่ำตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

 คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตัว อำทเิชน่ ค่ำเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง, ค่ำ

น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ช ิน้, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 
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4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

5.  ค่ำธรรมเนียมวซีำ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ (ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วีซำ่ในวันยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิ

โดยประมำณ 3,500 บำท) 

6.  คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ (18 สวติฟรังก)์  

7.  คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (21 สวติฟรังก)์ 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวีซำ่เป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บรษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรที่ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร

พจิำรณำ ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

2. กรณีทำ่นใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหวำ่งยืน่วซีำ่ หรอื กอ่นเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวีซ่ำที่

คอ่นขำ้งนำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ ำนักหรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำง

บรษัิทดว้ย เนื่องจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวน

หนำ้หนังสอืเดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำง

นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ใน

เลม่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไมว่่ำจะดว้ยสำเหตุใด 

ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท แลว้แต่

สำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2.  หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำย

ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 
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3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ

ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ 

สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ

อ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ใชจ้ำ่ย 1,000 บำท/ทำ่น 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 11,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 21,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนที ่บรษัิทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ที่

เดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลื่อนกำรเดนิทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ 

ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ำวซีำ่และค่ำบรกิำรยืน่วซีำ่ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ หรอื

คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไมต่ดิกันและ

บำงโรงแรม  อำจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัตและไม่

มอีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่

อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไม่

ช ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่า

จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอ

วซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 3.5x4 CM. จ ำนวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึและไม่

มรีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 

เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำเชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ 
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เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯระบตุ ำแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท ำงำน,วันทีล่ำพกัรอ้น 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบนัทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป 

ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกบัมตีรำประทับจำกธนำคำร ทำงสถำนทตูจะไมรั่บ Bank 

Statement ทีป่ริน้เองจำก Internet (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัชโีดยกำรฝำกหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ 

คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันยืน่วซีำ่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อก

จำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกบัมตีรำประกบัจำกธนำคำร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจำกวันยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อก

คำ่ใชจ้ำ่ย) และตอ้งมหีนำ้ Passport ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเป็นภำษำองักฤษ 

(Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอม

ทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ พรอ้มกบัมตีรำประกบัจำกธนำคำร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนั

นับจำกวันยืน่วซีำ่ (ของผูท้ีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย) หรอื หนังสอืรับรองทำงกำรเงนิ (Bank certificate) และตอ้งแนบ

หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD) หรอืส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้ (พ.ค.0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคำ่ใชจ้ำ่ย

เป็นภำษำองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นำมสกลุใหต้รงกบัพำสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมี

แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนำ้ 

- ***Bank Statement ของธนำคำรกรงุเทพ ถำ้ธนำคำรออกมำเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดำษ A4 ไมส่ำมำรถ

ใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนำคำรใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank Statement ทีอ่อกจาก

ธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
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- บตัรประชำชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ)พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำ

มำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส ำเนำบตัร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้ี

อ ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำและมำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 
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7. สญัชำตปัิจจบุนั ................................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)           แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีำ่เป็นเด็ก อำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

 

12. อำชพีปัจจบุนั (หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ และทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถำบนั

ศกึษำ  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวุันที ่หำกทรำบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ ......................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ               อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ  

    

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุำช ำระคำ่มดัจ ำทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไมช่ ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง

ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง

กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในรำคำและชว่งเวลำ

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวีำ่เหตกุำรณ์ดังกลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วำ่บรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอยำ่งสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดังกลำ่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคำ้จะไมย่กเหตุนี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกวำ่กำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บอ่ยครัง้ทีลู่กคำ้จะทรำบผลวซีำ่กอ่นกำร

เดนิทำงเพยีง 1 วัน งและปรมิำณงำนในชว่ ขึน้อยูก่บัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมำยควำมวำ่ลกูคำ้อำจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถำนฑตูช ำระคำ่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดังกลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้สละเวลำไปยืน่วซีำ่เดีย่วเพือ่จะไดท้รำบผลวซีำ่อยำ่ง

รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทัวร ์กรณุำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่ันท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรณุำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอยำ่งเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไมป่ฏบิัตติำม

และวซีำ่ไมผ่ำ่น บรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในกำรยืน่วีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ ทำ่น 1 บำทตอ่ลกูคำ้ 500 

7. กำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่ำวซีำ่ใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไมผ่ำ่นบรษัิทฯจะถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบคุคลไมว่่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง และจะไมม่กีำรชีแ้จงเหตุผล หำก

ลกูคำ้ไมไ่ดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หำกลกูคำ้ไมใ่ชห้รอืไมส่ำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวำ่ลกูคำ้สมคัรใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไมม่กีำรคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่ำวซีำ่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 นสทิธหิักคำ่ธรรมเนยีมบตัรเครดติบรษัิทฯสงว ลกูคำ้ช ำระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสูญหำยหรอืล่ำชำ้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบง่สมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (บตัติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนดตอ้งปฏ ิถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรอื หรอื/

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรยีกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 

และทีส่ ำคัญ ลกูคำ้อำจไมส่ำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซือ้ประกัน

สขุภำพระหวำ่งเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมไิดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ ำเนนิกำรทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตำมหลักฐำนทำงบญัชเีทำ่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


