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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ 

22.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว T เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่สอง สนามบนิสุวรรณภมูิ - ดูไบ - เจนีวา - โลซานน์ - เวเวย ์- เบริน์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเจนีวา (GENEVA) ประเทศสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่

EK385/EK89*.*.*.แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ0500-0840 *.*.*. 

12.45 น. (เวลาทอ้งถิน่)เดนิทางถงึเมอืงเจนีวา(GENEVA) ประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE)(64 

กม.)ชมเมอืงสวยๆ ผ่อนคลายไปกบัเมอืงสงบทีอ่ดัแน่นดว้ย

ทวิทศันแ์สนงาม ...เป็นเมอืงส าคญัส าหรบัประชาชนชาวไทย

เพราะเมอืงโลซานนเ์ป็นเมอืงทีม่ากดว้ยความทรงจ าและมคีวามผูกพนักนัมายาวนาน ดว้ย

เป็นเมอืงทีพ่  านกัในวยัเดก็ของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่

๙  

ผ่านชมพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก (THE OLYMPIC MUSEUM)พพิธิภณัฑอ์นัดบัตน้ๆ ของยุโรป

และเป็นจดุหมายยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว อาคาร 3 ช ัน้ทีจ่ดัแสดงเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกบั 

โอลมิปิก เกมส ์(OLYMPIC GAMES)มกีารจดัแสดงประวตัศิาสตรข์องโอลมิปิก ต ัง้แต่การริเริ่มการแขง่ขนั

คร ัง้แรก 8 ศตวรรษก่อนครสิตกาลที่ประเทศกรีซ จนถงึการแข่งขนัโอลมิปิกในปจัจบุนัและดา้นหนา้จะมรูีป

ปัน้ของนกักฬีาในแต่ละชนิดพรอ้มภาพถ่ายทีน่่าประทบัใจใหไ้ดช้มกนั ชมศาลาไทย (THAI PAVILION)เป็น

http://bit.ly/2NMk5YE


สถานที่ทีม่องหาไดไ้ม่ยากเพราะตัง้อยู่บนพื้นทีก่วา้งขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (DENANTOU PARK) 

ซึง่หนัหนา้ไปยงัทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งน้ีต ัง้อยู่โดดเด่นเป็นสงา่สมสถานะการเป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

โอกาสครบรอบการครองสริิราชสมบตัคิรบ 60 ปีของพระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 ศาลาไทยสทีองถูกออก

แบบอย่างวจิติรงดงามตามสไตลไ์ทยแทด้ว้ยฝีมอืช่างคนไทย มขีนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 

เมตร สวยงามชนิดทีไ่ม่ว่าใครผ่านมากอ็ดมองอย่างชื่นชมไมไ่ด ้น าท่านชมบรเิวณ ทะเลสาบเลอมอ็ง (LAKE 

LEMAN) หรอืทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยทีใ่หบ้รรยากาศชลิล ์ๆ  ชมทวิทศันข์องภเูขาสูงที่อยู่

โดยรอบและเมอืงทีเ่หน็อยู่ตรงขา้มทะเลสาบนัน้คือประเทศฝรัง่เศสนัน่เอง ผ่านชมมหาวหิารโลซานน ์

(LAUSANNE CATHEDRAL) มหาวหิารส าคญัของโลซานนท์ี่ต ัง้เด่นเป็นสงา่อยู่ใจกลางเมอืง สงัเกตเหน็ได ้

งา่ยดว้ยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวหิารเก่าแก่แห่งน้ีสรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี 1235 สวยงดงามดว้ย

สถาปตัยกรรมสไตลโ์กธิค และหนา้ต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่ดา้นหนา้นัน้กถ็อืเป็นผลงานศิลปะชัน้น าของ

ยุโรปโลยทเีดยีว  

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเวเว่ย ์(VEVEY)(28 กม.)เมอืงรมิทะเลสาบเจนีวาทีท่ ัง้สวยและบรรยากาศด ี

ยงัเคยเป็นสถานทีอ่ยู่อาศยัของนกัแสดงชื่อดงั ชารล์ ีแชปลนิ (CHARLIE CHAPLIN) เหน็ไดจ้ากรูปปัน้

ทีต่ ัง้เป็นอนุสรณอ์ยู่ที่รมิทะเลสาบเจนีวานัน่เอง อสิระถ่ายรูปกบัรูปปัน้ชารล์ ีแชปลนิพรอ้มชมววิสวยๆ ทีร่ิม

ทะเลสาบ ผ่านชมเนสเลย่ป์าเล่ย ์(NESTLE PALAIS) หรอืส านกังานใหญ่ของบรษิทัเนสเลย่ท์ีม่ชีื่อเสยีงไป

ท ัว่โลก ผูผ้ลติผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มชื่อดงั..แลว้น าท่านออกเดนิทางสู่ กรุงเบริน์(BERNE)(85 กม.) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  HOLIDAY INN BERN WESTSIDEหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม เบริน์ - ธูน - กรนิเดอวลัด ์- อนิเทอลาเกน้ 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่เมอืงธูน (THUN) (29 กม.)เมอืงสวยรมิทะเลสาบที่อยู่ห่างจากตวัเมอืงเบริน์ออกไปไมไ่กล 

เมอืงทูนเป็นเมอืงเก่าแก่ทีเ่ราจะยงัไดเ้ห็นและสมัผสัถงึความเป็นเมอืงเก่าสมยัยุคศตวรรษที ่12 ได ้และ

นอกจากตวัอาคารสวยๆ และทวิทศันร์ิมทะเลสาบทูน (LAKE THUN) กส็วยไมแ่พก้นัเลย ...อสิระถ่ายรูป

(ดา้นหนา้) ปราสาทโอเบอรโ์ฮเฟน (CASTLE OF OBERHOFEN) ปราสาทสขีาวสวยที่ต ัง้โดดเด่นเป็นสงา่

สงัเกตไดง้า่ยรมิทะเลสาบธูน ถูกสรา้งขึ้นต ัง้แต่ศตวรรษที ่13 เปลีย่นมอืงเจา้ของมาหลายต่อหลายคน 

ปจัจบุนัเป็นพพิธิภณัฑป์ระวตัิศาสตรแ์ห่งเบริน์ (HISTORICAL MUSEUM OF BERN) ใหน้กัท่องเทีย่วได ้

เขา้ชมความเป็นมาประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานของพื้นที่ในบรเิวณน้ี ดว้ยความเก่าแก่และน่าสนใจท าใหป้ราสาท

แห่งน้ีเป็นหน่ึงในมรดกชาติทีส่  าคญัของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ กรนิเดอวลัด ์(GRINDELWALD) (49 กม.)หมูบ่า้นเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่

ต ัง้อยู่บรเิวณตนีเขาทีค่วามสูง 1,034 เมตร...น าท่านขึ้นกระเชา้กอนโดลา่ (GONDOLA) เพือ่ขึ้นไปบน ภเูขา

เฟิรส์ (FIRST MOUNTAIN) ภเูขาที่สูง 2,166 เมตร ใหท่้านไดช้มทศันียภาพสวยๆ ของท ัง้ตวัเมอืงดา้นลา่ง 

และเทอืกเขาสูงที่รายลอ้มและถ่ายรูปคู่กบัววิสวยๆ กนัอย่างเต็มที.่.. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บา่ย น าท่าน นัง่กระเชา้ลงจากภเูขาเฟิรส์มายงัเมอืงกรนิเดอวลัด.์...เพื่อเดนิทางสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

(INTERLAKEN) (20 กม.)มคีวามสูงทีร่ะดบั 566 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล สวยดว้ยทศันียภาพที่สวยงาม

ท ัง้ภเูขาสูงทีร่ายลอ้มและทะเลสาบ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CITY OBERLANDหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  อนิเทอลาเกน้ - กรนิเดอวลัด ์- ยอดเขาจุงเฟรา - อนิเทอลาเกน้ 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่กรนิเดอวลัด ์(GRINDELWALD) หมูบ่า้นเลก็ๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ต ัง้อยู่บรเิวณตนีเขา

ทีค่วามสูง 1,034 เมตร ...น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพือ่ขึ้นรถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นนเพือ่ขึ้นไปยงั ยอดเขา 

จงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึง่เป็นพื้นทีท่ี่เรยีกว่า TOP OF 

EUROPEนัน่คือเป็นจดุที่สูงทีสุ่ดในยุโรปดว้ยความสูงสุดถงึ 3,466 

เมตร และระหว่างนัง่บนรถไฟนัน้เรากจ็ะไดช้มท ัง้ป่าไมทุ้่งหญา้และ

อโุมงคท์ีม่กีารขดุสรา้งกนัมาตัง้แต่ในช่วงศตวรรษที ่19 รวมถงึบา้นที่

สรา้งในสไตลส์วสิทีจ่ะเหน็ไดเ้ป็นระยะ และเมือ่ขึ้นไปถงึยอดเขาจงุเฟรา

จะไดพ้บกบันกัท่องเที่ยวเตม็ลานกวา้งเหนือหนา้ผาที่เป็นจดุชมววิ รอบ

ขา้งสวยงามแทบลมืหายใจดว้ยหมิะบนยอดเขา ใหท่้านไดถ้่ายภาพและสมัผสัหมิะกนัอย่างเต็มที่แมจ้ะไม่ใช่

ฤดูหนาวก็ตาม  ..ชมธารน า้แขง็ หรอื กลาเซยีร ์(GLACIER) ทีม่ขีนาดใหญ่ตระการตา ที่บนยอดเขาแห่งน้ียงั

ม ีอโุมงคน์ า้แขง็ (ICE PALACE)ใหเ้ป็นอกีหน่ึงสสีนัในการเที่ยวจงุเฟรา มกีารตกแต่งอโุมงคเ์ก่าให ้

กลายเป็นสถานที่ท่องเทีย่วชวนตื่นเตน้  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านขึ้นรถไฟทีอ่กีดา้นหน่ึงของยอดเขา เพือ่เดนิทางจากจงุเฟราสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนน ระหว่างทางแวะ

เปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนฺไชเด็ด จดุเปลีย่นและต่อรถไฟทีพ่ระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ของประเทศไทยเคย

เสดจ็มาเยอืนเมือ่ปี 2440 จากนัน้นัง่รถไฟต่อสู่เมอืงเลาเทอรบ์รุนเนนเพือ่นัง่รถโคช้ต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

(INTERLAKEN) ชมเมอืงสวยทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงแห่งน้ี ซึง่นอกจากเทอืกเขาใหญ่แลว้ เมอืงอนิ

เทอรล์าเกน้ยงัเป็นเมอืงที่ต ัง้อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คือ ทะเลสาบธูน (LAKE THUN) และทะเลสาบ

เบรียนซ ์(LAKE BRIENZ) อาคารบา้นเรอืนในเมอืงส่วนใหญ่จะสรา้งดว้ยสไตลส์วสิทีส่วยและดูอบอุ่นใหเ้รา

ไดซ้มึซบัและสมัผสักบัความเป็นสวติเซอรแ์ลนดอ์ย่างเตม็ที่ท ัง้หมดรวมกนัแลว้ท าใหเ้มอืงน้ีน่าสนใจและ

บรรยากาศดจีนกลายเป็นเมอืงรีสอรท์พกัรอ้นติดอนัดบัตน้ๆ เลยทเีดียว  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   CITY OBERLANDหรอืเทยีบเท่า 

 

 

 



วนัที่หา้  อนิเทอลาเกน้ - ลูเซริน์-ซูก - ฟสุเซ่น 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (69 กม.)เมอืงเลก็ๆ กลางประเทศทีช่วนอบอุ่นอยู่รมิฝัง่ทะเลสาบลู

เซริน์ (LAKE LUCERNE) มองเหน็แนวเทอืกเขาแอลป์เรยีงสลบัเป็นทวิสวยงามทกุฤดูกาล และนอกจากทวิ

เขาแลว้ลูเซริน์ยงัมป่ีาไมค่้อนขา้งหนาแน่นและทุ่งหญา้กวา้งใหญ่ตามแนวเชงิเขา ความดี

งามของลูเซริน์คือเป็นเมอืงที่ยงัคงอนุรกัษค์วามเก่าแก่ของพื้นที่ไวไ้ดอ้ย่างด ีแบ่งเขต

ชดัเจนระหว่างเมอืงเก่าและเมอืงใหม ่เที่ยวเขตไหนก็ประทบัใจไปเสยีหมด ชมสะพานไม ้

ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานทีดู่ไมเ่หมอืนสะพานและมอีายุเก่าแก่มากกว่า 600 

ปี ทีว่่าไมเ่หมอืนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคลา้ยอาคารกลางน า้แต่จรงิๆ แลว้สรา้งขึ้น

เพือ่ใชข้า้มไปมาระหว่างสองฝัง่แมน่ า้รอยซ ์(REUSS RIVER)ถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION 

MONUMENT)สญัลกัษณ์ส  าคญัอกีชิ้นของลูเซริน์ถูกสรา้งขึ้นเพือ่เป็นที่ระลกึและเป็นเกยีรตแิก่เหล่าทหาร

หาญชาวสวสิซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซริน์มากกว่า700 คนทีอ่อกรบ

และเสยีชวีติในฝร ัง่เศสเมือ่คร ัง้เกดิสงครามปฏวิตัิยุคพระเจา้หลุยส์

ที ่16 ซึง่เป็นการเจาะเน้ือหนิและแกะสลกัขึ้นรูปเป็นประตมิากรรม

สงิโตตวัใหญ่สวยงามมากแมจ้ะมใีบหนา้โศกเศรา้ดงัทีว่่าก็ตาม  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมอืงซุก (ZUG) (32 กม.)เมอืงเลก็ๆ ทีม่อีดีตยาวนานตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ชมย่านเมอืงเก่าที่

น่าสนใจมาก ท ัง้แนวอาคารบา้นเก่าแก่ทีส่รา้งกนัต ัง้แต่ยุคกลาง จตัรุสักลางเมอืงและน า้พทุีต่กแต่งดว้ยรูปปัน้

สวยๆ ตามสไตลยุ์โรปก็มใีหช้มมากมายในเมอืงซุกแห่งน้ี ไมพ่ลาดชมไฮไลทข์องเมอืงคือ หอ 

นาฬกิาสูง 25 เมตร ทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่13 แต่ยงัคงท าหนา้ทีบ่อกท ัง้เวลา วนัที ่และขา้งขึ้นขา้งแรมได ้

อย่างถกูตอ้งไมผ่ดิเพี้ยน ในย่านเมอืงเก่าน้ียงัมโีบสถส์ไตลโ์กธคิ 

และปราสาทเก่าแก่ใหไ้ดช้มกนัดว้ย 

จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (257 กม.)ประเทศ

เยอรมนีเมอืงชนบทเลก็ๆ ทางตอนใตข้องแควน้บาวาเรยี พรอ้มดว้ย

ธรรมชาตทิีส่วยงาม บรรยากาศดจีากการทีม่ภีูเขา ป่าไม ้และแม่น า้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  EURO PARK HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ฟสุเซ่น - เอททลั – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส ์ 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่เมอืงเอททลั (ETTAL)(52 กม.)เมอืงเลก็ๆ แสนเงยีบสงบ ทางตอนใตข้องเยอรมนี ต ัง้อยู่ใน

เขตแควน้บาวาเรยี 

น าท่านเขา้ชมอารามเอททลั (ETTAL ABBEY) อารามสขีาวอร่ามแห่งน้ีเป็นอารามในนิกายเบเนดกิตนิ สรา้ง

ขึ้นต ัง้แต่ปี 1330 ตกแต่งอย่างหรูหราอลงัการดว้ยศิลปะสไตลโ์กธกิผสมผสานสไตลบ์ารอก งดงามดว้ย

ภาพเขยีนฝาผนงัแสนประณีต และรูปสลกัหนิอ่อนของพระแมม่าร ีและงานปัน้ชวนมองอกีมากมาย และแม ้



จะสรา้งมานานกว่า 650 ปีแลว้ แต่อารามเอททลัแห่งน้ีกย็งัเป็นอารามนิกายเบเนดกิทีใ่หญ่และส าคญัที่สุดใน

บรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์แห่งน้ี 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU)(50 กม.)เมอืงเลก็ๆ บรรยากาศสงบ

สบายที่ต ัง้อยู่ระหว่าง 2 ปราสาทชื่อดงั คือ ปราสาทนอยชวานสไตน ์และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปกบั ปราสาทโฮเฮ่นชวาน

เกา และ ปราสาทนอยชวานสไตนร์วมถงึววิสวยๆ 

โดยรอบปราสาททีเ่ป็นป่าสน และแนวเขานอ้ย

ใหญ่ที่รายลอ้มอยู่  

น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) 

(4กม.)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  EURO PARK HOTELหรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ ฟสุเซ่น -ททิเิช่ - ชไตน์อมัไรน์ - ซูรคิ 

เชา้        รบัอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงททิเิซ่ (TITISEE) (244กม.)เมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบททิเิซ่ (TITISEE) ในเขตป่าด า 

(BLACK FOREST) ทีโ่ด่งดงัของเยอรมนี อยู่ทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นเมอืงสวยท่ามกลางธรรมชาตทิี่

รายลอ้มท าใหก้ลายเป็นเมอืงตากอากาศยอดนิยมแห่งหน่ึงเลย และนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็น

เมอืงตากอากาศสวยๆ แลว้เมอืงเลก็ๆ แห่งน้ียงัเป็นที่รูจ้กัไปท ัว่โลกในเรื่องของการเป็นตน้ก าเนิดผลติ 

นาฬกิากุก๊กู (CUCKOO CLOCK) ทีผ่ลติจากตน้สนในป่าด าน่ีเอง ภายในเมอืงจะมรีา้นขายนาฬกิามากมาย

หลายรา้นใหไ้ดเ้ลอืกซื้อเลอืกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ออกเดนิทางสู่เมอืง ชไตน ์อมั ไรน ์(STEIN AM RHEIN) (92กม.)เมอืง

เลก็ๆ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นและอาคารตัง้แต่สมยัยุคกลางเอาไวไ้ดอ้ย่าง

ครบถว้น เมอืงเลก็ๆ แต่มากดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน น าท่านชม

น า้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป น า้ตกไรน ์(RHINE FALLS)แมจ้ะสูงเพยีง 

23 เมตร แต่ความกวา้งนัน้มากถงึ 150เมตรเลยทเีดยีว ดว้ยความใหญ่ของ

น า้ตกท าใหม้ลีะอองน า้ฟุ้ งกระจายอยู่โดยทัว่ แต่ความงามของน า้ตกแห่งน้ีมากี่คร ัง้กไ็มเ่บือ่เลย 

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) (54กม.) เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.55 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทยโดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่EK86/372 

วนัที่แปด ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่อง0710-0930 *.*.*.  

18.55 น.  เดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ…. 

****_ - - _ **** @@@ ****_ - - _ **** 
 



ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณา

แจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

4-11 มี.ค. // 3-10 เม.ย.  

25 เม.ย.-2พ.ค. // 2-9 มิ.ย.  

3-10 มิ.ย. 

59,900.- 9,500.- 

 

3-10 ก.ค. 61,900.- 

*.*.*. อตัราน้ีรวม*.*.*. 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (ECONOMY CLASS) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดย

บริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (SINGLE) ,หอ้งคู่ 

(TWIN/DOUBLE) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิ่มเตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก

หอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวน

สทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 



6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

8. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ

ลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่

ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษา

อยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตัิ

การเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวี

ซ่าไมต่ า่กว่า 3 หนา้  



5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15วนักอ่นการเดนิทางหากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม
ความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 

3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตาม
ราคาทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุ

ขอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิ
ของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจาก

ทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตาม

เงือ่นไขสายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัดลุพนิจิของ
สายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัด

จ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่

แลว้ 
 

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื
เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ในกรณี

ทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับ

สภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู ้

ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระ
โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่LONG LEG โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 
เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG 
LEG ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 



 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิ

ของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นได ้

ช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ

ของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัย
ของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอื

วา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน
การเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวาม

คุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรม

ของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง 

รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
จ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและ

ค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 



“ขอขอบพระคุณทกุทา่นที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ 

 
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ เดอะพลาซา่, ช ัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควรถ์นนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขต
ปทมุวนั กทม10330 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ
ส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื

เดนิทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 
คน ขึน้ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่าย
เพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้

ควิพรเีมีย่ม2,200.- // -ยืน่นอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-inกรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน่ 
1,500 
 

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2.รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ)(ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ

หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ
อย่างชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 
2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ
บัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 
Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามี
ภรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตู
ทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตู
ทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี)กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ีกรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สอง
ทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เป็นผูเ้รยีกเก็บ) 

 
 


