
 

 
 

 
 

 
 

 สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 



 

 
 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

 

วันที่สองสนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เจนีวา - โลซานน์ - เวเวย์ - เบริ์น 

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองเจนีวา (GENEVA) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK385/EK89*.*.*.แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ0500-0840 *.*.*. 

12.45 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงเมืองเจนีวา(GENEVA) ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE)(64 

กม.)ชมเมืองสวยๆ ผ่อนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแน่นด้วย

ทิวทัศน์แสนงาม ...เป็นเมืองส าคัญส าหรับประชาชนชาวไทยเพราะเมืองโลซานน์

เป็นเมืองที่มากด้วยความทรงจ าและมีความผูกพันกันมายาวนาน ด้วยเป็นเมืองที่

พ านักในวัยเด็กของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  

ผ่านชมพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (THE OLYMPIC MUSEUM)พิพิธภัณฑ์อันดับต้นๆ 

ของยุโรปและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยว อาคาร 3 ชั้นที่จัดแสดง

เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ โอลิมปิก เกมส์ (OLYMPIC GAMES)มีการจัดแสดง

ประวัติศาสตร์ของโอลิมปิก ตั้งแต่การริเริ่มการแข่งขันครั้งแรก 8 ศตวรรษก่อนคริสตกาลที่ประเทศกรีซ จนถึง

การแข่งขันโอลิมปิกในปัจจุบันและด้านหน้าจะมีรูปปั้นของนักกีฬาในแต่ละชนิดพร้อมภาพถา่ยที่น่าประทับใจ

ให้ได้ชมกัน ชมศาลาไทย (THAI PAVILION)เป็นสถานที่ท่ีมองหาได้ไม่ยากเพราะตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางใน 

สวนสาธารณะเดอน็องตู (DENANTOU PARK) ซึ่งหันหน้าไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเด่น

เป็นสง่าสมสถานะการเป็นสัญลักษณ์แห่งโอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอย่างวิจิตรงดงามตามสไตล์ไทยแท้ด้วยฝีมือช่างคนไทย มีขนาดกว้าง 6 

เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไม่ว่าใครผ่านมาก็อดมองอย่างชื่นชมไม่ได้ น าท่านชมบริเวณ 

ทะเลสาบเลอม็อง (LAKE LEMAN) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยที่ให้บรรยากาศชิลล์ๆ ชม

ทิวทัศน์ของภูเขาสูงที่อยู่โดยรอบและเมืองที่เห็นอยู่ตรงข้ามทะเลสาบนั้นคือประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ผ่านชมมหา 



 

 
 

 

วิหารโลซานน์ (LAUSANNE CATHEDRAL) มหาวิหารส าคัญของโลซานน์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง 

สังเกตเห็นได้ง่ายด้วยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเก่าแก่แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1235 สวยงดงาม

ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค และหน้าต่างทรงกุหลาบขนาดใหญ่ที่ด้านหน้านั้นก็ถือเป็นผลงานศิลปะชั้นน า

ของยุโรปโลยทีเดียว  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (VEVEY)(28 กม.)เมืองริมทะเลสาบเจนีวาที่ทั้งสวยและบรรยากาศดี 

ยังเคยเป็นสถานที่อยู่อาศัยของนักแสดงชื่อดัง ชาร์ลี แชปลิน (CHARLIE CHAPLIN) เห็นได้จากรูปปั้นที่ตั้งเป็น

อนุสรณ์อยู่ที่ริมทะเลสาบเจนีวานั่นเอง อิสระถ่ายรูปกับรูปปั้นชาร์ลี แชปลินพร้อมชมวิวสวยๆ ที่ริมทะเลสาบ 

ผ่านชมเนสเล่ย์ปาเล่ย์ (NESTLE PALAIS) หรือส านักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มชื่อดัง..แล้วน าท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น(BERNE)(85 กม.) 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  HOLIDAY INN BERN WESTSIDEหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม เบิร์น - ธูน - กรินเดอวัลด์ - อินเทอลาเก้น 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่เมืองธูน (THUN) (29 กม.)เมืองสวยริมทะเลสาบที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเบิร์นออกไปไม่ไกล เมือง

ทูนเป็นเมืองเก่าแก่ที่เราจะยังได้เห็นและสัมผัสถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยยุคศตวรรษท่ี 12 ได้ และนอกจากตัว

อาคารสวยๆ และทิวทัศน์ริมทะเลสาบทูน (LAKE THUN) ก็สวยไม่แพ้กันเลย ...อิสระถ่ายรูป(ด้านหน้า) 

ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (CASTLE OF OBERHOFEN) ปราสาทสีขาวสวยที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าสังเกตได้ง่ายริม

ทะเลสาบธูน ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 เปลี่ยนมืองเจ้าของมาหลายต่อหลายคน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์

ประวัติศาสตร์แห่งเบิร์น (HISTORICAL MUSEUM OF BERN) ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความเป็นมา

ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของพ้ืนที่ในบริเวณนี้ ด้วยความเก่าแก่และน่าสนใจท าให้ปราสาทแห่งนี้เป็นหนึ่งใน

มรดกชาติที่ส าคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

จากนั้นออกเดินทางสู่ กรินเดอวัลด์ (GRINDELWALD) (49 กม.)หมู่บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ตั้งอยู่

บริเวณตีนเขาท่ีความสูง 1,034 เมตร...น าท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า (GONDOLA) เพ่ือขึ้นไปบน ภูเขาเฟิร์ส  

 



 

 
 

 

(FIRST MOUNTAIN) ภูเขาท่ีสูง 2,166 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสวยๆ ของทั้งตัวเมืองด้านล่าง และ

เทือกเขาสูงที่รายล้อมและถ่ายรูปคู่กับวิวสวยๆ กันอย่างเต็มที่... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่าน นั่งกระเช้าลงจากภูเขาเฟิร์สมายังเมืองกรินเดอวัลด์....

เพ่ือเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (20 กม.)มี

ความสูงที่ระดับ 566 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สวยด้วย

ทัศนียภาพที่สวยงามทั้งภูเขาสูงที่รายล้อมและทะเลสาบ 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  CITY OBERLANDหรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่  อินเทอลาเก้น - กรินเดอวัลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเก้น 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่กรินเดอวัลด์ (GRINDELWALD) หมู่บ้านเล็กๆ แต่สวยงามกลางหุบเขาที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่

ความสูง 1,034 เมตร ...น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนเพ่ือขึ้นไปยัง ยอดเขา 

จุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เรียกว่า TOP 

OF EUROPEนั่นคือเป็นจุดที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความ

สูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหว่างนั่งบนรถไฟนั้นเราก็

จะได้ชมทั้งป่าไม้ทุ่งหญ้าและอุโมงค์ที่มีการขุดสร้างกันมา

ตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงบ้านที่สร้างในสไตล์

สวิสที่จะเห็นได้เป็นระยะ และเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจุงเฟ

ราจะได้พบกับนักท่องเที่ยวเต็มลานกว้างเหนือหน้าผาที่เป็นจุดชมวิว รอบข้างสวยงามแทบลืมหายใจด้วยหิมะ

บนยอดเขา ให้ท่านได้ถ่ายภาพและสัมผัสหิมะกันอย่างเต็มที่แม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวก็ตาม  ..ชมธารน้ าแข็ง หรือ 

กลาเซียร์ (GLACIER) ที่มีขนาดใหญ่ตระการตา ที่บนยอดเขาแห่งนี้ยังมี อุโมงค์น้ าแข็ง (ICE PALACE)ให้เป็นอีก

หนึ่งสีสันในการเที่ยวจุงเฟรา มีการตกแต่งอุโมงค์เก่าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชวนตื่นเต้น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

บ่าย  น าท่านขึ้นรถไฟที่อีกด้านหนึ่งของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน ระหว่างทางแวะ

เปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลี่ยนและต่อรถไฟที่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จ

มาเยือนเมื่อปี 2440 จากนั้นนั่งรถไฟต่อสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนนเพ่ือนั่งรถโค้ชต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น 

(INTERLAKEN) ชมเมืองสวยที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญ่แล้ว เมืองอินเทอร์

ลาเก้นยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบใหญ่คือ ทะเลสาบธูน (LAKE THUN) และทะเลสาบเบรียนซ์ 

(LAKE BRIENZ) อาคารบ้านเรือนในเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยสไตล์สวิสที่สวยและดูอบอุ่นให้เราได้ซึมซับและ

สัมผัสกับความเป็นสวิตเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่ทั้งหมดรวมกันแล้วท าให้เมืองนี้น่าสนใจและบรรยากาศดีจน

กลายเป็นเมืองรีสอร์ทพักร้อนติดอันดับต้นๆ เลยทีเดียว  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก   CITY OBERLANDหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า  อินเทอลาเก้น - ลูเซิร์น-ซูก - ฟุสเซ่น 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.)เมืองเล็กๆ กลางประเทศท่ีชวนอบอุ่นอยู่ริมฝั่งทะเลสาบลู

เซิร์น (LAKE LUCERNE) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป์เรียงสลับเป็นทิวสวยงาม

ทุกฤดูกาล และนอกจากทิวเขาแล้วลูเซิร์นยังมีป่าไม้ค่อนข้างหนาแน่นและทุ่ง

หญ้ากว้างใหญ่ตามแนวเชิงเขา ความดีงามของลูเซิร์นคือเป็นเมืองที่ยังคง

อนุรักษ์ความเก่าแก่ของพ้ืนที่ไว้ได้อย่างดี แบ่งเขตชัดเจนระหว่างเมืองเก่าและ

เมืองใหม่ เที่ยวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL 

BRIDGE) สะพานที่ดูไม่เหมือนสะพานและมีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ที่ว่าไม่

เหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคล้ายอาคารกลางน้ า

แต่จริงๆ แล้วสร้างข้ึนเพื่อใช้ข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น ้า

รอยซ์ (REUSS RIVER)ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต (LION 

MONUMENT)สัญลักษณ์ส าคัญอีกชิ้นของลูเซิร์นถูกสร้างขึ้น

เพ่ือเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารหาญชาวสวิส

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์นมากกว่า700 คนที่ออกรบและ 



 

 
 

 

เสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิดสงครามปฏิวัติยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ซึ่งเป็นการเจาะเนื้อหินและแกะสลักข้ึนรูป

เป็นประติมากรรมสิงโตตัวใหญ่สวยงามมากแม้จะมีใบหน้าโศกเศร้าดังที่ว่าก็ตาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) (32 กม.)เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ชมย่านเมืองเก่าที่

น่าสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบ้านเก่าแก่ท่ีสร้างกันตั้งแต่

ยุคกลาง จัตุรัสกลางเมืองและน้ าพุท่ีตกแต่งด้วยรูปปั้น

สวยๆ ตามสไตล์ยุโรปก็มีให้ชมมากมายในเมืองซุกแห่ง

นี้ ไม่พลาดชมไฮไลท์ของเมืองคือ หอ 

นาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สร้างในสมัยศตวรรษที่ 13 แต่

ยังคงท าหน้าที่บอกท้ังเวลา วันที่ และข้างขึ้นข้างแรม

ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพ้ียน ในย่านเมืองเก่านี้ยังมีโบสถ์

สไตล์โกธิค และปราสาทเก่าแก่ให้ได้ชมกันด้วย 

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (257 กม.)ประเทศเยอรมนีเมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใต้ของ

แคว้นบาวาเรีย พร้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศดีจากการที่มีภูเขา ป่าไม้ และแม่น้ า 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  EURO PARK HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก  ฟุสเซ่น - เอททัล – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส์  

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่เมืองเอททัล (ETTAL)(52 กม.)เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใต้ของเยอรมนี ตั้งอยู่ในเขต

แคว้นบาวาเรีย 

น าท่านเข้าชมอารามเอททัล (ETTAL ABBEY) อารามสีขาวอร่ามแห่งนี้เป็นอารามในนิกายเบเนดิกติน สร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี 1330 ตกแต่งอย่างหรูหราอลังการด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมผสานสไตล์บารอก งดงามด้วยภาพเขียน

ฝาผนังแสนประณีต และรูปสลักหินอ่อนของพระแม่มารี และงานปั้นชวนมองอีกมากมาย และแม้จะสร้างมา 



 

 
 

 

นานกว่า 650 ปีแล้ว แต่อารามเอททัลแห่งนี้ก็ยังเป็นอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญ่และส าคัญที่สุดในบริเวณเชิง

เทือกเขาแอลป์แห่งนี้ 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU)(50 กม.)เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบสบายที่

ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าทา่นถ่ายรูปกับ ปราสาทโฮเฮ่นชวานเกา และ ปราสาทนอย

ชวานสไตน์รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบปราสาทท่ี

เป็นป่าสน และแนวเขาน้อยใหญ่ที่รายล้อมอยู่  

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) 

(4กม.)  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  EURO PARK HOTELหรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด ฟุสเซ่น -ทิทิเช่ - ชไตน์อัมไรน์ - ซูริค 

เช้า        รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (TITISEE) (244กม.)เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิทิเซ่ (TITISEE) ในเขตป่าด า (BLACK 

FOREST) ที่โด่งดังของเยอรมนี อยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมท าให้

กลายเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมแห่งหนึ่งเลย และนอกจาก

จะข้ึนชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองตากอากาศสวยๆ แล้วเมือง

เล็กๆ แห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องของการเป็นต้นก าเนิด

ผลิต นาฬิกากุ๊กกู (CUCKOO CLOCK) ที่ผลิตจากต้นสนในป่า

ด านี่เอง ภายในเมืองจะมีร้านขายนาฬิกามากมายหลายร้านให้

ได้เลือกซ้ือเลือกช้อปเป็นของฝากตามชอบ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

บ่าย  ออกเดินทางสู่เมือง ชไตน์ อัม ไรน์ (STEIN AM RHEIN) (92กม.)เมืองเล็กๆ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านและอาคาร

ตั้งแต่สมัยยุคกลางเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเล็กๆ แต่มากด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน น าท่านชมน้ าตกที่

ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป น้ าตกไรน์ (RHINE FALLS)แม้จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกว้างนั้นมากถึง 150เมตร

เลยทีเดียว ด้วยความใหญ่ของน้ าตกท าให้มีละอองน้ าฟุ้งกระจายอยู่โดยทั่ว แต่ความงามของน้ าตกแห่งนี้มาก่ี

ครั้งก็ไม่เบื่อเลย 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) (54กม.) เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

21.55 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK86/372 

 

วันที่แปด ประเทศไทย 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่อง0710-0930 *.*.*.  

18.55 น.  เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…. 

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

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กับ

ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

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.- 9,500 



 

 
 

 
*.*.*. อัตรานี้รวม*.*.*. 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศ

ที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,
การประชุม อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่ 
(TWIN/DOUBLE) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 
(TRIPLE ROOM) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก
เนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกตา่งกัน 
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  



 

 
 

 
8. ค่าวีซ่าเชงเก้น 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนัก 
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, 
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษา
อยู่เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติ
การเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวี
ซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญาการเดินทางระหว่าง

บริษัทและลูกค้า** 



 

 
 

 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดย

เหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจ านวนตามราคา
ทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความ
บางอย่างในนั้นด้วย เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้วทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไข
สายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 

 



 

 
 

 

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง

ราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีท่ี

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ

อากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระ

โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า 



 

 
 

 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้
ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูต
ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

- ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน 

- กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน เอาแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนั้นได้ 



 

 
 

 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว
หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทน

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย

รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบ

ด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท าการ 
ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต 



 

 
 

 

ปทุมวัน กทม10330 
เอกสารกรุณาเตรียม 1ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา
ได้ 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี

จ านวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ก าหนด

ได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

คิวพรีเม่ียม2,200.- // -ยื่นนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-inกรณีไม่มีคิวแล้วจะไปยื่น 1,500 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อย

กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวี

ซ่าด้วย)  

2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ านวน  

2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวม

แว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่

เลอะหมึก)(ความยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะด้านบน

ถึงข้างประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าท า

รายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดด

เดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน  



 

 
 

 

หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐานการท างาน  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

-ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี)กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

กับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและ 



 

 
 

 

มารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย 

ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์รับย่ืนเป็นผู้เรียกเก็บ) 

 
 

 


