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น้ำตกไรน์ * ยอดเขาทิตลิส * ยอดเขาริกิ * ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 
ชมเมืองเก่าลูเซิร์น * ชมเมืองเก่าอาเรา * ชมเมืองเก่าซูริค * ชมเมืองเก่าสไตน์ อัมไรน์ * ดิสเซนโฮเฟ่น 

*** พักในสวิตเซอร์แลนด์ 4 คืน เที่ยวแบบสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย *** 

ออกเดินทาง มกราคม – มีนาคม 2565 

 



 

 

 

 

วันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา   

 
23.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก 
 

วันที่สองของการเดินทาง (2) ซูริค – อาเรา – ลูเซิร์น – ชมเมือง   

 
02.10 นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เที่ยวบินที่ QR837 
05.35 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
08.05 ออกเดินทางต่อสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR095 
12.40 เดิ นท างถึ งท่ าอากาศยานนานาชาติ ซู ริ ค 

หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่
เมือง “อาเรา” (Aarau) (50 กม.) เมืองหลวง
ของรัฐอาร์ เกาซึ่ งตั้ งอยู่ทางตอนเหนือของ
สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของเชิงเขาจูรา 
(Jura) ในใจกลางสามเหลี่ยมเมืองใหญ่ของซูริก 
บาเซิล และลูเซิร์น เมืองเก่าที่มีเสน่ห์แห่งนี้มี
ชายคาที่สวยงามที่สุดที่เรียกว่า "ดัคฮิมเมล" ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่  16 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (65 กม.) อิสระทุกท่านชมเมืองตาม
อัธยาศัย 

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ที่พัก: ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERN หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่สามของการเดินทาง (3)  ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – ลูเซิร์น - สะพานไม้ – 
อนุสาวรีย์สิงโต – ชมเมือง 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแองเกลเบิร์ก (Engelberg) 
เมืองเล็กๆตั้ งอยู่บนเขาสูง อยู่ ในรัฐออบวัลเดิน 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นั่ งกระเช้าโรแตร์เพื่ อ
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขามีความ



 

 

 

 

สูงถึง 3,238 เมตร ชมวิวเทือกเขาแอลป์จากบนกระเช้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา แห่งแรก
ของโลก เดินเล่นบนลานหิมะที่ปกคลุมตลอดทั้งปี  ชมถ้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะ
บนยอดเขา ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK บนยอดเขาทิตลิสที่มีความยาว 100 เมตร สูง 3,000 
เมตร ทอดข้ามหน้าผาสูง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่  “เมืองลูเซิร์น” เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ 

“อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึง 
การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่  16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำ
ท่านเดินชมเมืองเก่า ชม “สะพานไม้คาเปล” ที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคา
คลุมตลอดทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่ง
สร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้
และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟ
ไหม้ เมื่อปี  1993 แต่ก็ ได้บู รณะใหม่จนมีสภาพ
ใกล้เคียงของเดิม 

*** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย *** 
ที่พัก: ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERN หรือที่พักระดับใกล้เคียง  
 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ซุก – ซูริค  

 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารนำท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ 
ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) 
ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่  4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีความ
งดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อม
ด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์
ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบ
ล้อมเพ่ือชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขาตลอด
สองฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุด



 

 

 

 

แสนโรแมนติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนา” นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
รถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่า
ลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติกบนยอดเขาริกิ ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่าน
สามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็น
ธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย นำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก เมืองแสนสวย
ริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์ร่ีขึ้นชื่อของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 
5,000 สายพั น ธุ์  เดิ น เล่ น ชมย่ าน เมื อ ง เก่ าริ ม
ทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิต
สัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ 
ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มี
ร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริค 
ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก : DORINT HOTEL ZURICH  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5) ซูริค –น้ำตกไรน์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน ์- ดิสเซนโฮเฟ่น – ซูริค   

 
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

หลังอาหารท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” 
เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์
สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้
เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์  
ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น 
“น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความ
ตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  



 

 

 

 

จากนั้นเข้าสู่ เมือง “ซาฟเฮาส์ เซ่น” เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ เดินเล่นย่านเมืองเก่าที่ถือเป็นหนึ่งใน
เมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมีหน้าต่าง
ออเรียลจำนวนมากและอาคารที่ทาสีอย่างหรูหรา 
อาคารกิลด์เฮาส์และบ้านพ่อค้าชั้นดีหลายแห่งมีมา
ตั้งแต่สมัยโกธิกและบาโรก จากนั้นเดินทางสู่เมือง “ดีส
เซนโฮเฟน” (Diessenhofen)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย หลังอาหารชมเมือง “ดีสเซนโฮเฟน” หมู่บ้านเล็กๆ อยู่บนฝั่งแม่น้ำไรน์ระหว่าง เมืองสไตน์ ฮัม ไรน์ และ 

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุย้อนไปถึงป ี757 ถนนแคบๆ และบ้านสูง บ่งบอกถึง 
ลักษณะของเมืองเก่าในยุคกลางซึ่งที่ใหญ่ที่สุดในเขตทูร์เกา (Thurgau)   ภายในหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของ 
“โบ ส ถ์ เซ น ต์ แ ค ท เธ อ รี น ”  (Church of Saint 
Catherine) อารามโดมินิกันเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์
และมีประวัติย้อนหลังไปถึงต้นศตวรรษที่  13 เป็น
สไตล์บาโรกตอนปลายในสวิตเซอร์แลนด์  เดินเล่นบน
สะพานไม้ที่ปกคลุมเหนือแม่น้ำไรน์เชื่อมระหว่างดีส
เซนโฮเฟนกับเมืองเกลลิงเงน ประเทศเยอรมนี สร้าง
ขึ้นเพ่ือเป็นด่านศุลกากรและทำรายได้จากค่าผ่านทาง
ข้ามแม่น้ำไรน์ ถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน์ อัม ไรน์” เดินเล่นชม
เมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหล
ผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียว
อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้าน
จะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาด
ภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆ
เอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่า
การเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวิน
สวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The 
First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี  จากนั้น
เดินทางสู่เมืองซูริค เดินเล่น หรือช้อปปิ้งบริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” และถนน Bahnhofstrasse ถนนช้อป
ปิ้งอัเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนมจำนวนมาก และร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 



 

 

 

 

ที่พัก : DORINT HOTEL ZURICH  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่หกของการเดินทาง (6) ซูริค – ชมย่านเมืองเก่า – เดินทางกลับ    

 
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าซูริคที่ตั้งอยู่

ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม 
แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า 
บ้ านพั กตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่ ง
ทะเลสาบซูริค ชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์
เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็น
นาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป 
จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้
ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง   

……. ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED 
15.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096 
23.45 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง  
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

02.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
 

********************** /// ********************** 
 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,
การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การ
ตัดสินใจจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 

 
 
 



 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ใน สวิตเซอร์แลนด์จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรง
กับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมเป็นหลัก  
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หาก
ท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  5,500 บาท ทาง
สถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(เสริมเตียง) 
พักเดี่ยว 

21 – 27 ม.ค. 65 65,900 65,900 60,900 10,900 
12 – 18 ก.พ. 65 65,900 65,900 60,900 10,900 
26 ก.พ. – 04 มี.ค. 65 65,900 65,900 60,900 10,900 
12 – 18 มี.ค. 65 65,900 65,900 60,900 10,900 
19 – 25 มี.ค. 65 65,900 65,900 60,900 10,900 
26 มี.ค. – 01 เม.ย. 65  65,900 65,900 60,900 10,900 

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



 

 

 

 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถท่านล่ะ 10 ฟรังซ์สวิส 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (7 วัน) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทันหัน 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหาย
จากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 
 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ป
ได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี
นี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จน
ไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ 
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดย
ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบ
รับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน ห้องพัก
ที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวี
ซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนวีซ่าเดี่ยว ซึ่ง
ทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  



 

 

 

 

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็น
ผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวย
ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริง
ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่าน
หรือไม่ผ่านการพิจารณา 
-  ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า 
หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่าน
ต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออก
ตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น 
-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน
ค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 
100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
100% 
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ
ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น
ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำ
ที่ต้อง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 
 



 

 

 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่าน) 

• หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 
3 หน้า  

• รูปถ่ายสี ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้า
ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง  

• หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด  
*** กรณีค้าขาย  : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มี
ชื่อผู้เดินทาง หรือสำเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงานและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน 
และวันเริ่มงาน พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกนิ 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• *** กรณีข้าราชการ: หนังสือรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน 
และวันเริ่มงานพร้อมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• *** กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  (ตัวจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 
เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่
ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถแนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการยื่นได้) ( 
สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

• หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก)  ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่องจากประเทศใน
ยุโรปเข้าร่วมกลุ่มยูโรโซน) กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement 
ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 
ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

• ***ในกรณีเป็น บิดา/มารดา/บุตร, สามี/ภรรยา และญาติ (สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดา
ไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่งจดหมายต้องออก
โดยที่ว่าการอำเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง) 

• สำเนาบัตรประชาชน   / สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอายุต่ำกว่า 
20 ปี) 



 

 

 

 

• สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีหม้าย)/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -
สกุล อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภาษณ์ด้วย *** 
***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอความ
กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ ออกวีซ่า
สำหรับสถานทูต ***   

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น
การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่น
คำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่า ของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์
ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้
ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

หากสนจองกรุณาติดตอ่ 
 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

