
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ้ำตกไรน์ * ยอดเขำทิตลิส * ยอดเขำริกิ * ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น 
ชมเมืองเก่ำลูเซิร์น * ชมเมืองเก่ำอำเรำ * ชมเมืองเก่ำซูริค * ชมเมืองเก่ำสไตน์ อัมไรน์ * ดิสเซนโฮเฟ่น 

*** พักในสวิตเซอร์แลนด์ 4 คืน เที่ยวแบบสบำยๆไม่ย้ำยโรงแรมบ่อย *** 

ออกเดินทำง มกรำคม – มีนำคม 2565 
 

วันแรกของกำรเดินทำง (1) ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – โดฮำ   
23.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 

เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจา้หนา้ที่จากบริษทัคอยอ านวยความสะดวก 
 



 

 

 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง (2)  ซูริค – อำเรำ – ลูเซิร์น – ชมเมือง   
02.10 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ เที่ยวบินที่ QR837 
05.35 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตา้ เพื่อแวะเปลี่ยนเคร่ือง  
08.05 ออกเดินทางต่อสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR095 
12.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค หลงัจาก

ผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ เดินทางสู่เมือง “อา
เรา” (Aarau) (50 กม.) เมืองหลวงของรัฐอาร์เกา
ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู่
ท า ง ใต้ขอ ง เ ชิ ง เ ข า จู ร า  ( Jura)  ในใจกล าง
สามเหลี่ยมเมืองใหญ่ของซูริก บาเซิล และลูเซิร์น 
เมืองเก่าที่มีเสน่ห์แห่งน้ีมีชายคาที่สวยงามที่สุดที่
เรียกว่า "ดัคฮิมเมล" ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุตั้ งแต่
ศตวรรษที่ 16 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (65 กม.) อิสระทุกท่านชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภตัตาคาร    

ท่ีพัก: ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERN หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง  

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3) ลูเซิร์น – ยอดเขำทิตลิส – ถ ำ้น ้ำแข็ง – ลำนหิมะ – ลูเซิร์น 
        สะพำนไม้ – อนุสำวรีย์สิงโต – ชมเมือง 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอ าหา ร เ ดินทา ง สู่ เมื อ งแอ ง เกล เบิ ร์ก 
(Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐ
ออบวลัเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้า
โรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) 
ยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร ชมวิวเทือกเขา
แอลป์จากบนกระเช้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 
360 องศา แห่งแรกของโลก เดินเล่นบนลานหิมะ
ที่ปกคลุมตลอดทั้งปี  ชมถ ้ าแข็งที่สวยงาม และ
เดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK บนยอดเขาทิตลิสที่มี
ความยาว 100 เมตร สูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผาสูง   

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่  “เมืองลูเซิร์น” เมืองที่ไดช่ื้อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไวม้ากที่สุด น าคณะไปถ่ายรูปกบั 

“อนุสาวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร าลึกถึง 



 

 

 

 

การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้วายการอารักขาแด่พระเจา้หลุยส์ที่  16 ในสงครามปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น า
ท่านเดินชมเมืองเก่า ชม “สะพานไมค้าเปล” ที่มี
ช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพานไม้ที่มี
หลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “ แม่น ้ ารุซซ์” 
(Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมือง
ใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือ สะพาน
แห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะ
ใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม 

*** อำหำรค ่ำ อิสระตำมอัธยำศัย *** 

ท่ีพัก: ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERN หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง  

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง (4) ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น – ยอดเขำริกิ – ซุก – ซูริค  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

หลงัอาหารน าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ 
ทะเลสาบเวียวาลดส์แตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบส่ีพนัธ
รัฐ) ซ่ึงได้ช่ือว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มี
ข น า ด ใหญ่ เ ป็ น อัน ดับที่  4  ข อ งป ระ เทศ
สวิตเซอร์แลนด ์มีความงดงามของทศันียภาพอยู่
ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิและ
ยอดเขาพิลาตุส ท าให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามย่ิงขึ้น 
ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพ่ือชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝ่ัง ที่
สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโร
แมนติค น าท่านขึ้นฝ่ัง ณ “เมืองวิทซ์เนา” น าท่าน
เปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็น
รถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาไดแ้ห่งแรก
ของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอย
ละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผสักับฉากจบที่แสนโร
แมนติกบนยอดเขาริกิ ซ่ึงเป็นเทือกเขาในภาค
กลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จกักนัในฐานะ 
“ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซ่ึงท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนั
งดงามของเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามและซึมซับกบับรรยากาศอนัเป็นธรรมชาติแท้ๆ  ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนดไ์ดแ้บบ 360 องศา  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง  



 

 

 

 

บ่าย น าท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านไดอ้ิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุก เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์ร่ีขึ้นช่ือของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์มีเชอร่ีสายพนัธ์ุต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพนัธ์ุ เดินเล่นชมยา่นเมืองเก่าริมทะเลสาบที่ทาง 
รัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น ้ าใต้
ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธ์ุปลาชนิดต่างๆ ใน
ทะเลสาบแห่งน้ี อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มี
ร้านคา้พ้ืนเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ 
ราคาพิ เศษกว่าแคว้นอื่นๆ  จากนั้ นเดินทางสู่
เมืองซูริค ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การ
ธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก : DORINT HOTEL ZURICH  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5) ซูริค –น ้ำตกไรน์ – ซำฟเฮำส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน์ 
      ดิสเซนโฮเฟ่น – ซูริค   
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  

หลงัอาหารท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์
เซ่น” เมืองชายแดนเยอรมนั-สวิสฯ ซ่ึงเกิดจาก
แม่น ้ าไรน์สายน ้ านานาชาติที่ส าคัญที่สุดใน
ยุโรป แม่น ้ าแห่งน้ีเกิดขึ้ นจากการละลายของ
หิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชัน
ที่ เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น  “น ้ าตกไรน์ที่
สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการ
ตาของสายน ้ าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่า
ประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้ นเข้าสู่เมือง 
“ซาฟเฮาส์เซ่น” เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ 
เดินเล่นยา่นเมืองเก่าที่ถือเป็นหน่ึงในเมืองที่สวย
ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากมีหน้าต่างออ
เรียลจ านวนมากและอาคารที่ทาสีอย่างหรูหรา 
อาคารกิลด์เฮาส์และบา้นพ่อคา้ชั้นดีหลายแห่งมี
มาตั้งแต่สมยัโกธิกและบาโรก จากนั้นเดินทางสู่
เมือง “ดีสเซนโฮเฟน” (Diessenhofen)  



 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลงัอาหารชมเมือง “ดีสเซนโฮเฟน” หมู่บา้นเล็กๆ อยูบ่นฝ่ังแม่น ้าไรน์ระหว่าง เมืองสไตน์ ฮมั ไรน์ และ 

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีอายยุอ้นไปถึงปี 757 ถนนแคบๆ และบา้นสูง บ่งบอกถึง 
ลักษณะของเมืองเก่าในยุคกลางซ่ึงที่ใหญ่ที่สุดในเขตทูร์เกา (Thurgau)   ภายในหมู่บ้านเป็นที่ตั้ งของ 
“โบสถ์ เซนต์แคท เธอรีน ”  (Church of Saint 
Catherine) อารามโดมินิกนัเดิมตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้า
ไรน์และมีประวตัิยอ้นหลังไปถึงต้นศตวรรษที่  
1 3  เ ป็ น ส ไ ต ล์ บ า โ ร ก ต อ น ป ล า ย ใ น
สวิตเซอร์แลนด ์ เดินเล่นบนสะพานไมท้ี่ปกคลุม
เหนือแม่น ้ าไรน์เช่ือมระหว่างดีสเซนโฮเฟนกบั
เมืองเกลลิงเงน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นเพ่ือเป็น
ด่านศุลกากรและท ารายได้จากค่าผ่านทางข้าม
แม่น ้ าไรน์ ถือเป็นแหล่งรายไดท้ี่ส าคญัของเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน์ อมั ไรน์” เดินเล่นชม
เมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น ้ า
ไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลัก
เพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่
โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างย่ืนออกมา 
ผนังนอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้ าปูนเปียก fresco 
บอกเล่าเร่ืองราว ต่างๆเอาไว ้โดยเฉพาะในเขต
เมืองเก่าบริเวณจตุัรัสศาลาว่าการเมือง มีน ้ าพุอยู่
ตรงกลางจตุรัส กลางน ้ าพุมีอศัวินสวมเส้ือเกราะ
ยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอนัน่าประทบัใจของที่น่ีได้ เมืองน้ีไดรั้บรางวลั The First Wakker 
Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางสู่เมืองซูริค 
เดินเล่น หรือช้อปป้ิงบริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” และถนน Bahnhofstrasse ถนนช้อปป้ิงอัเป็นที่ตั้ งของ
ร้านคา้แบรนดเ์นมจ านวนมาก และร้านขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองของสวิสเซอร์แลนด ์

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พัก : DORINT HOTEL ZURICH  หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่หกของกำรเดินทำง (6) ซูริค – ชมย่ำนเมืองเก่ำ – เดินทำงกลับ    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าซูริคท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง “แม่น ้าลิมแม็ท” อุดมไปดว้ยมีป่าไมเ้ขียวชอุ่ม 

แซมดว้ยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านคา้ บา้นพกัตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซูริค 
ชมความสวยงามของโบสถ ์"โบสถเ์ซ็นตปี์เตอร์" โบสถแ์ห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาที่มีขนาด



 

 

 

 

ใหญ่ที่สุดกว่าโบสถอ์ื่นๆในยโุรป จากนั้นให้ท่านได้
เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ท 
บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ หากมีเวลาให้ท่านไดเ้ดิน
เล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง   

……. ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...น า
คณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

15.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบิน
กาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR096 

23.45 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7) ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
02.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ QR836 
12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  
 

********************** /// **********************  
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การลา่ชา้อนั
เน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการ
เดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตรำค่ำบริกำร 



 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถ

เกิน 12 ช.ม./วนั  
3. โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนดจ์ะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
5. ค่าบริการน าทวัร์โดยหัวหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าประกนัการเกิดอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี 

หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ  5,500 บำท ทำงสถำนทูตไม่คืนให้ท่ำนไม่ว่ำ

ท่ำนจะผ่ำนกำรพิจำรณำหรือไม่ก็ตำม  
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถท่านล่ะ 10 ฟรังซ์สวิส 
4. ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ วันละ 100 บำท / ท่ำน (7 วัน) 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
6. ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
7. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพที่แฝงตัว

เข้ำมำในโรงแรมที่พัก และเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพักส ำหรับทุกท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

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 

* คณะออกเดินทางไดเ้มื่อมีจ านวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



 

 

 

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืน
เงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน ห้องพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อ านวยความสะดวก  

3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่านไม่

ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหักบางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไมอ่อกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 



 

 

 

 

-  ค่าห้องพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขกำรยกเลิก   
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจ าที่ตอ้ง 
การันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ

ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วนั – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตพร้อมสแกนนิ้วมือทุกท่ำน) 
• หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
• รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแว่นตา 

ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
• หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด  

*** กรณีค้ำขำย  : หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส ำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• *** กรณีข้ำรำชกำร: หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• *** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัที่
ศึกษาอยู ่อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

• หนังสือแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์มถ่ึง 6 
หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพ่ิมเติมในการย่ืนได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

• หนังสือรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค า
ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) 



 

 

 

 

กรุณาสะกดช่ือให้ตรงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใช้ย่ืนวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) โดยตอ้งท าแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้ ) 

• ***ในกรณีเป็น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยให้กันได้) *** 

• กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง (ตัวจริง) 

• ส ำเนำบัตรประชำชน   / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 

• ส ำเนำทะเบียนสมรส/ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย)/ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับสถำนทูต ***   

• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว่้า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

• กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ ของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่
ระบุเท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่า
ท่องเที่ยว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


