
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น า้ตกไรน์ * ยอดเขาทติลสิ * ยอดเขาริก ิ* ล่องเรือทะเลสาบลเูซิร์น 
ชมเมืองเก่าลเูซิร์น * ชมเมืองเก่าอาเรา * ชมเมืองเก่าซูริค * ชมเมืองเก่าสไตน์ อมัไรน์  * ดสิเซนโฮเฟ่น 

*** พกัในสวติเซอร์แลนด์ 4 คืน เทีย่วแบบสบายๆไม่ย้ายโรงแรมบ่อย *** 

ออกเดนิทาง มกราคม – มีนาคม 2565 
 

วนั 1 ของการเดนิทาง(1)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –โดฮา  
 

23.00   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง  

ประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ Qประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทคอยอ านวยความสะดวก 

 

ไฮไลท์สวติเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คืน QR 

*น่ังกระเช้าพชิิตยอดเขาทติลสิ 

*น่ังรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขาริก ิ

*ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น 



 

 

 

 

 

วนัที่ 2 ของการเดนิทาง(2)ซูริค –อาเรา – ลูเซิร์น– ชมเมือง 
02.10 น าท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เท่ียวบินท่ี  QR837 

05.35 เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  

08.05 ออกเดินทางต่อสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี

QR095 

12.40 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค

หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

เดินทางสู่เมือง “อาเรา ” (Aarau)(50 กม.)

เมืองหลวงของรัฐอาร์เกาซ่ึงต้ังอยู่ทางตอน

เหนือของสวิตเซอร์แลนด์ต้ังอยู่ทางใต้ของ

เชิงเขาจูรา( Jura)ในใจกลางสามเหล่ียม

เมืองใหญ่ของซูริกบาเซิลและลูเซิร์นเมือง

เก่าท่ีมีเสน่ห์แห่งน้ีมีชายคาท่ีสวยงามท่ีสุดท่ี

เรียกว่า "ดัคฮิมเมล" ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ

ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 16 จากน้ันเดินทางสู่ 

เมืองลูเซิร์น(65 กม.) อิสระทุกท่านชมเมืองตามอัธยาศัย 

ค่า บริการอาหารม้ือค่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั: ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNหรือทีพ่กัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 3 ของการเดนิทาง(3) ลูเซิร์น – ยอดเขาทิตลสิ– ถ า้น า้แข็ง – ลานหิมะ – ลูเซิร์น 
    สะพานไม้ – อนุสาวรีย์สิงโต – ชมเมือง 
เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองแองเกลเบิร์ก

(Engelberg)เมืองเล็กๆต้ังอยู่บนเขาสูงอยู่

ในรัฐออบวัลเดินประเทศสวิตเซอร์แลนด์น่ัง

กระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางข้ึนสู่ยอดเขาทิต

ลิส( Titlis)ยอดเขามีความสูงถึง 3 ,238 

เมตรชมวิวเทือกเขาแอลป์จากบนกระเช้า 

TitlisRotairแบบหมุนได้ 360 องศาแห่ง

แรกของโลกเดินเล่นบนลานหิมะท่ีปกคลุม

ตลอดท้ังปีชมถ้าแข็งท่ีสวยงามและเดินเล่น

ถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขาชมสะพาน

แขวนTITLIS CLIFF WALK บนยอดเขาทิตลิสท่ีมีความยาว 100 เมตรสูง 3 ,000 เมตรทอด

ข้ามหน้าผาสูง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางเข้าสู่ “เมืองลูเซิร์น”เมืองท่ีได้ช่ือว่านักท่องเท่ียวบันทึกภาพไว้มากท่ีสุดน าคณะไปถ่ายรูป

กับ“อนุสาวรีย์สิงโต”อนุสรณ์ร าลึกถึง 



 

 

 

 

การเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่

ฝรั่งเศสน าท่านเดินชมเมืองเก่าชม “สะพาน

ไม้คาเปล ”ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์นซ่ึง

เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัว

ข้าม“ แม่น้ารุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้างมากว่า 

660 ปีเพ่ือเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใต้และ

เขตเมืองเก่าในฝ่ังเหนือสะพานแห่งน้ีเคยถูก

ไฟไหม้เม่ือปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมี

สภาพใกล้เคียงของเดิม 

*** อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย *** 

ท่ีพัก: ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERNหรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

วันท่ี 4 ของการเดินทาง(4)ลูเซิร์น –ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น –ยอดเขาริกิ – ซุก – ซูริค 

เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

หลังอาหารน าท่านล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์

นหรือทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ 

(ทะเลสาบส่ีพันธรัฐ) ซ่ึงได้ช่ือว่าสวยสุดใน

สวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 4 

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความงดงาม

ของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อม

ด้วยยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุสท าให้วิว

ทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งข้ึนซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ี

สวยงามต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขามองไปทาง

ไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพ่ือชมความงาม

ของบ้านเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝ่ังท่ีสวยงามน่ารักท่ามกลางบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติค

น าท่านข้ึนฝ่ังณ “เมืองวิทซ์เนา ”น าท่าน

เปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟซ่ึงได้ช่ือว่าเป็น

รถไฟฟันเฟืองท่ีสามารถข้ึนยอดเขาได้แห่ง

แรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ตามรอยละคร“อย่าลืมฉัน”สัมผัสกับฉากจบ

ท่ีแสนโรแมนติกบนยอดเขาริกิซ่ึงเป็น

เทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

เป็นท่ีรู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา ”

โดยยอดท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงถึง 1,797.5 

เมตรซ่ึงท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ท่ีมีความสวยงามและซึมซับกับ

บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา 

เท่ียง บริการอาหารม้ือกลางวันณภัตตาคารพ้ืนเมือง  

บ่าย น าท่านสู่บริเวณจุดชมวิวให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรน าท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-

โกเดา”จากน้ันน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซุกเมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุกแหล่งปลูกเชอร์รี่ข้ึน

ช่ือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเชอรี่สายพันธ์ุต่างๆมากกว่า 5,000 สายพันธ์ุ เดินเล่นชมย่าน

เมืองเก่าริมทะเลสาบท่ีทาง 



 

 

 

 

รัฐบาลท้องถ่ินได้ลงทุนท าจุดชมชีวิตสัตว์น้า

ใต้ทะเลสาบท่านจะเห็นพันธ์ุปลาชนิดต่างๆใน

ทะเลสาบแห่งน้ีอิสระทุกท่านในถนนคนเดินท่ี

มีร้านค้าพ้ืนเมืองของท่ีระลึกรวมท้ังนาฬิกา

สวิสฯราคาพิเศษกว่าแคว้นอ่ืนๆจากน้ัน

เดินทางสู่เมืองซูริคศูนย์กลางการเงนิ

,เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรปซ่ึงมอบ

ชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่า บริการอาหารค่าณภัตตาคาร  

ที่พกั : DORINT HOTEL ZURICH หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

วนัที่ 5 ของการเดนิทาง(5)ซูริค–น า้ตกไรน์ –ซาฟเฮาส์เซ่น–ชไตน์อมัไรน์ 
    ดสิเซนโฮเฟ่น – ซูริค 
เช้า บริการอาหารม้ือเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

หลังอาหารท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟ

เฮาส์เซ่น”เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯซ่ึง

เกิดจากแม่น้าไรน์สายน้านานาชาติท่ีส าคัญ

ท่ีสุดในยุโรปแม่น้าแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการ

ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ไหลผ่าน

หน้าผาสูงชันท่ีเมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น

“น้าตกไรน์ท่ีสวยงามท่ีสุดในยุโรปกลาง ”

ชมความตระการตาของสายน้าตกพร้อม

บันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นท่ีระลึก

จากน้ันเข้าสู่เมือง “ซาฟเฮาส์เซ่น ”เมือง

ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯเดินเล่นย่านเมือง

เก่าท่ีถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสวยท่ีสุดใน

สวิตเซอร์แลนด์เน่ืองจากมีหน้าต่างออ

เรียลจ านวนมากและอาคารท่ีทาสีอย่าง

หรูหราอาคารกิลด์เฮาส์และบ้านพ่อค้าช้ันดี

หลายแห่งมีมาต้ังแต่สมัยโกธิกและบาโรก

จากน้ันเดินทางสู่เมือง “ดีสเซนโฮเฟน ” 

(Diessenhofen) 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หลังอาหารชมเมือง “ดีสเซนโฮเฟน”หมู่บ้าน

เล็กๆอยู่บนฝ่ังแม่น้าไรน์ระหว่างเมืองส

ไตน์ฮัมไรน์และเมืองชาฟฟ์เฮาเซินประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์มีอายุย้อนไปถึงปี 757

ถนนแคบๆและบ้านสูงบ่งบอกถึง 

ลักษณะของเมืองเก่าในยุคกลางซ่ึงท่ีใหญ่

ท่ีสุดในเขตทูร์เกา ( Thurgau)   ภายใน



 

 

 

 

หมู่บ้านเป็นท่ีต้ังของ “โบสถ์เซนต์แคทเธอ

รีน”  (Church of Saint Catherine) 

อารามโดมินิกันเดิมต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้าไรน์

และมีประวัติย้อนหลังไปถึงต้นศตวรรษท่ี 

13 เป็นสไตล์บาโรกตอนปลายใน

สวิตเซอร์แลนด์เดินเล่นบนสะพานไม้ท่ีปก

คลุมเหนือแม่น้าไรน์เช่ือมระหว่างดีสเซน

โฮเฟนกับเมืองเกลลิงเงนประเทศเยอรมนี

สร้างข้ึนเพ่ือเป็นด่านศุลกากรและท ารายได้

จากค่าผ่านทางข้ามแม่น้าไรน์ถือเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญของเมือง จากน้ันเดินทางสู่เมือง  

“สไตน์อัมไรน์ ”เดินเล่นชมเมืองสไตน์อัมไรน์เมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง

และมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุข

หน้าต่างยื่นออกมาผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้าปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เอาไว้โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมืองมีน้าพุอยู่ตรงกลางจตุรัสกลาง

น้าพุมีอัศวินสวมเส้ือเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพบรรยากาศอันน่าประทับใจของท่ีน่ีได้

เมืองน้ีได้รับรางวัล The First Wakker Prize เม่ือปี 1972 ในฐานะท่ีอนุรักษ์มรดกทาง

สถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี จากน้ันเดินทางสู่เมืองซูริคเดินเล่น หรือช้อปป้ิงบริเวณถนน “ลิ

มแม็ทคีย์” และถนน Bahnhofstrasseถนนช้อปป้ิงอัเป็นท่ีต้ังของร้านค้าแบรนด์เนมจ านวนมาก 

และร้านขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 

ค่า บริการอาหารค่าณภัตตาคาร  

ท่ีพัก : DORINT HOTEL ZURICH หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 

วันท่ี 6 ของการเดินทาง(6)ซูริค– ชมย่านเมืองเก่า – เดินทางกลับ  

เช้า บริการอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม  

 หลังอาหาร น าท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าซูริคท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ัง “แม่น้าลิมแม็ท ”อุดมไปด้วยมีป่าไม้

เขียวชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรมอาคารโรงแรมร้านค้าบ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณ

ริมฝ่ังทะเลสาบซูริคชมความสวยงามของ

โบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งน้ีมี

จุดเด่นอยู่ท่ีนาฬิกาซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์อ่ืนๆในยุโรปจากน้ันให้ท่าน

ได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแม่น้าลิ

มแม็ทบริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์ ”หากมีเวลาให้

ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศรอบๆเมือง 

 ได้เวลาสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

...น าคณะเช็คอิน และท า TAX REFUNED 

 

 

 

15.55 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR096 

23.45 ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปล่ียนเครื่อง 



 

 

 

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง(7)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
02.20 เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์เท่ียวบินท่ี QR836 

12.40 เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

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

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,
การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อ
ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัร์ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ 
ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ– ซูริค –กรุงเทพฯ 
2. ค่ารถปรับอากาศนาํเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถที่ชาํนาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถ

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

เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวัหากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือ
การประชุมต่างๆอนัเป็นผลที่ทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ 
5. ค่าบริการนาํทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเที่ยวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 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 ม.ีค. – 01 เม.ย.65  65,900 65,900 60,900 10,900 

* คณะออกเดินทางไดเ้ม่ือมีจาํนวนผูเ้ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * 



 

 

 

 

6. ค่าประกนั การเกิด อุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ หากท่านอายเุกิน 75 ปี 
หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิม่ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า 5,500 บาททางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า

ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 
3. ค่าทิปพนกังานขบัรถท่านล่ะ 10 ฟรังซ์สวสิ 
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (7วัน) 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัทค์่าซกัรีดค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
6. ค่าผกผนัของภาษีนํ้ ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัว

เข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงนิ  
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมชาํระงวดแรก40,000 บาท เม่ือจอง พร้อมแฟกซ์สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 

และค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่20วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 

และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 

ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืน
เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

5. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ จะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ 15 ท่านและไดรั้บคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 

เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยืน่วซ่ีา อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน หอ้งพกัที่คอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป 
ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววซ่ีากรุ๊ปในการยืน่วซ่ีาเตม็ ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูตโดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัคอยดูแล และ
อาํนวยความสะดวก  



 

 

 

 

3. เอกสารต่างๆที่ใชใ้นการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด ท่าน
ที่มีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวทวปียโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูตตอ้งการ 
เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพยีงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น 
มิไดเ้ป็นผูพ้จิารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

4. กรณวีีซ่าที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ดังต่อไปนี้  
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาและค่าดาํเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พจิารณา 
-  ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัยืน่วซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่สาํคญัในการยืน่วซ่ีา หากท่านไม่

ผา่นการพจิารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านตอ้งถูกหกับางส่วน 
และส่วนที่เหลือจะคืนใหท้่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน)ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจาํตัว๋
ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าหอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพจิารณาวซ่ีา ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํหอ้งใน 
2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทั
จะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ  

5. หากท่านผา่นการพจิารณาวซ่ีา แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
6. ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

สาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% 
ก่อนที่จะสาํรองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ามดัจาํที่ตอ้ง 
การันตีที่นัง่กบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือ

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

เอกสารที่ใช้ประกอบในการย่ืนวซ่ีา (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรง ไม่สวมแวน่ตา ไม่

ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด  

***กรณค้ีาขาย: หลกัฐานทางการคา้ เช่น ส าเนาใบรับรองจากกระทรวงพาณชิย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือสาํเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20)อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 



 

 

 

 

*** กรณพีนักงานและผู้ถือหุ้น: หนงัสือรับรองการทาํงาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิม
งาน พร้อมสลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

 *** กรณข้ีาราชการ:หนงัสือรับรองจากตน้สงักดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุตาํแหน่ง เงินเดือน และวนัเร่ิมงานพร้อม
สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนที่จะเดินทาง) 

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

 หนังสือแสดงการเคล่ือนไหวทางบัญชี (Bank Statement)(ตัวจริง) ของบญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขที่
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 
หลกั สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจาํเพิม่เติมในการยืน่ได)้ ( สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน ) 

 หนังสือรับรองจากธนาคาร (สถานทูตพจิารณาบญัชีออมทรัพยเ์ป็นอนัดบัแรก)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERNแทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยโุรปเขา้ร่วมกลุ่มยโูรโซน) 
กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบั Statement ที่ท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาดาํเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) โดยตอ้งทาํแยกกนั ระบุตามช่ือผูเ้ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบบั (ตัวจริง / ไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ ) 

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

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา&มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่วา่การอาํเภอ โดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง(ตัวจริง) 

 ส าเนาบัตรประชาชน   / ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด / ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณอีายุต ่ากว่า 20 ปี) 

 ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณหีม้าย)/ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ อย่างละ 1 ชุด (ถ้ามี) 
*** กรณีที่สถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารตวัจริงทั้งหมด ไปในวนันัดสัมภาษณ์ด้วย *** 

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอ่ืนเพิม่เตมิ ตามดุลพนิิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จงึขอความกรุณาเตรียมเอกสารเพิม่เตมิ
ให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพ่ือความสะดวกในการพจิารณาอนุมัต ิออกวซ่ีาส าหรับสถานทูต ***   

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูต
ขอเอกสารเพิม่เติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่าน้ันการปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเที่ยว
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทาง



 

 

 

 

ภายใน 30 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยั
ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 
 
 


