
 

 

รหัส TTN1904048 
ทัวรสวิตเซอรแลนด ซุปตาร… โอโห!!! สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5คืน (TG) 
ซูริค - เบิรน – บอหมี – ยานเมืองเกากรุงเบิรน - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ – เบียล - เจนีวา – 
น้ําพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม - มองเทรอซ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน – ศาลาไทย - รถไฟสาย
จุงเฟราบาหเนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอรบรุนเนน – นํ้าตกสเตาบบาค – อินเทอรลาเกน  - 
สเตทเชลเบิรก – ยอดเขาชิลธอรน  – ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล – อนุสาวรียสิงโต - น้ําตกไรน - 
Stein am Rhein – ซุก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวร ทานละ 55 EUR/
ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน** 
 
วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D โดยมี

เจาหนาที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทาง นําทานเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
 
วันที่สอง   ซูริค -  เบิรน – บอหมี – ยานเมืองเกากรุงเบิรน - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ – 

เบียล 
01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง แลวนํา

ทุกทานออกเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) นําทานความงามของ ทะเลสาบซูริค 
(Lake Zurich) ที่ตั้งอยูทางทิศใตของเมืองซูริค เปนทะเลสาบขนาดใหญที่มีพื้นที่
รวมถึง 1,829 ตารางกิโลเมตร แถมดวยวิวของตัวเมอืงซูริคริมทะเลสาบที่สวยมากที่
หนึ่ง จากนั้นนําทานถายรูปที่ โบสถ Fraumünster เปนหนึ่งในสี่โบสถหลักของ
เมืองซูริค โบสถ Fraumünster ภายนอกของโบสถ Fraumünster ประกอบดวย
กระจกสีขนาดใหญ 5 บาน เรียกวา กระจกชากาล ออกแบบโดย มารก ชากาล จิตร
กรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส (Marc Chagall) และไดติดต้ังในปค.ศ. 1970 กระจกแต
ละบานตกแตงดวยสีโดดเดนแสดงใหถึงเรื่องราวของคริสเตียน ไลจากดานซาย(ทิศ
เหนือ) จากนั้นนําทานถายรูปที่โบสถ Grossmünster เปนโบสถสไตลโรมันนิกาย
โปรแตสแตนทที่มีจุดเดนอยูที ่เปนหอคอยตึกคูแฝด ตั้งอยูที ่เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เปนหน่ึงในส่ีโบสถหลักของเมืองซูริค จากน้ันปลอยอิสระใหทานไดช

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
พัก 2 ทานตอหอง พักเดี่ยว 

21 - 28 เมษายน 2563   58,888.- 9,900.- 
15 - 22 พฤษภาคม 2563   56,888.- 9,900.- 



 

 

 

อปปم�งที่ถนน บานโฮฟสตราเซอร (Bahnhofstrasse) เปนถนนคนเดินขนาดใหญ
และยังเปนถนนสําคัญที่เชื่อมตอกับรถรางไมเพียงแตนักทองเที่ยวเทานั้นที่ชื่นชอบ 
แตผูคนทองถิ่นเองก็ชอบมาเดินซื้อของกันอยางไมขาดสาย มีใหเลือกตั้งแตเสื้อผา
เครื่องประดับ รานของที่ระลึกเชนช็อกโกแลตสวิสก็หาไดที ่น่ี เรียกไดวาเปนยาน
การคาที่คึกคักมากที่สุดแหงหน่ึงของเมือง ซูริค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1] 
 จากนั้นนําทานออกเดินทางสู กรุงเบิรน (Bern) เมืองอีกหนึ่งเมืองที่ไมควรพลาด
เมื่อมาสวิตเซอรแลนด เปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงามดวยบานเรือนในบรรยากาศ
สบายๆ ตามสไตลเมืองเกาทั่วไป นําทานชมเมืองเกากรุงเบิรน เดินเลนเที่ยวชม ยาน
เมืองเกากรุงเบิรน (Bern Old Town)  

 
เพื่อชมบานเรือนสมัยยุคกลางที่ยังคงเสนหของเมืองเกาอยู สําหรับแลนดมารกใน
ยานเมืองเกาตองยกใหกับ หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บนหอคอยที่
สร างข ึ ้นตั ้งแตป   1218 และถ ือเป น 1 ใน 3 ของนาฬิกาท ี ่ เก าแกท ี ่ส ุดใน
สวิตเซอรแลนด ในทุกชั่วโมงจะมีเสียงดนตรีพรอมตุกตาที่ออกมาเตนระบาํใหไดชม
กัน นอกจากนี้ยังมีอาคาร โบสถ และอาคารเกาแกมากมายที่เปนสวนสําคัญทําให



 

 

เมืองเกาแหงน้ีถกูยกเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก จากน้ันนําทานเดินทางสูเมอืง
เบียล (Biel)  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [2] 
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Mercure Biel หรือระดับเดียวกัน 
 

 
วันที่สาม เจนีวา – นํ้าพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม - มองเทรอซ – ปราสาทชิลยอง – โล

ซานน – ศาลาไทย  
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูเมือง เจนีวา (Geneva) อีกหนึ่งเมืองใหญของประเทศสวิตเซอรแลนด 
เมืองศูนยกลางการคาและเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศ และยังเปนเมืองที่เปนที่ต้ังของ
องคการนานาชาติมากที่สุดในโลกอีกดวย 
ทําใหไดรับยกยองเปนเมืองนานาชาติ เจนี
วายังไดชื ่อวาเปนเมืองที่ประชากรมีความ
เป นอย ู ท ี ่ด ี  ม ีค ุณภาพชีวิตที ่ด ี เลิศเปน
อันดับทื ่ 2 ของโลก นําทุกทานเที ่ยวชม

โดยรอบเมืองเจนีวา ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบที่ใหญเปน
อันดับสองของทว ีปย ุโรป โดยกินพื ้นท ี ่อย ู  ใน 2 ประเทศค ือ ฝรั ่งเศสและ
สวิตเซอรแลนด นอกจากน้ียังเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม ที่ขึ้นช่ือในเร่ืองความสวย
และใสสะอาด พรอมดวยวิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชมแลนดมารกสําคัญอยาง 
น้ําพุเจดโด (Jet d’Eau) น้ําพุที่สูงที่สุดในโลก  แหงน้ีเปนสัญลักษณของกรุงเจนีวา
ที่นักทองเที่ยวตางก็ตองแวะมาชม แลวนําทานถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ที่ สวน
อังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่ที่นิยมมาถายรูปกันเพราะการจัดสวนดอกไมให
เปนรูปหนาปดนาฬิกา โดยใชดอกไมมากมายหลายชนิดในการจัดสวน 

เที่ยง   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [3] 
จากน้ันเดินทางสู เมืองโลซานน (Lausanne) เที่ยวชมเมือง สูดอากาศบริสุทธิ์ เปน
เมืองที่สวยและสงบทแตก็เต็มไปดวยวิวทิวทัศนอันงดงาม เมืองโลซานนเปนเมืองที่



 

 

 

สําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะเปนเมืองที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ ทรงพํานักและศึกษาในวัยเด็ก นําทานชม ศาลาไทย 
(Thai Pavilion) ที่ตั้งอยูบน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ศาลา
ไทยแหงน้ีตั้งอยูโดดเดนเปนสงาเปนสัญลักษณแหงการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ของพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ศาลาไทยสีทองถูกสรางและออกแบบอยางงดงามตาม
สไตลไทยแทดวยฝมือชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 
เมตร นําทานผานชม มหาวิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) มหาวิหารสาํคัญ
ของโลซานนที่ต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง เปนหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหา
วิหารเกาแกแหงน้ีสรางขึน้ต้ังแตป 1235 สวยงามดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิค และ
หนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญที่ดานหนานั้นก็ถือเปนผลงานศิลปะชั้นนําของยุโรป 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองเบียล (Biel)  

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [4] 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Mercure Biel หรือระดับเดียวกนั 
 
วันที่สี ่ รถไฟสายจุงเฟราบาหเนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอรบรุนเนน – นํ้าตกส

เตาบบาค – อินเทอรลาเกน   
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูสถานีรถไฟเพื่อขึ้น รถไฟสายจุงเฟราบาหเนน เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟ
รา  ( Jungfraujoch)  ซ ึ ่ ง เป  นสถานที่ ที่
เรียกวา “Top of Europe” เปนจุดที่สูงที่สุด
ในยุโรปดวยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร 
ระหวางทางการนั่งบนรถไฟขึ้นบนยอดเขาเรา
ก็จะไดชมธรรมชาติ ป�าไม ทุงหญาและอุโมงค 
รวมถึงบานเรือนที่สรางขึ้นมาในสไตลของชาว
สวิตเซอรแลนด เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา เราจะได

พบกับวิวรอบขางทีส่วยงามเปนอยางมาก มีหิมะบนยอดเขา ใหทานไดเลนและสัมผัส
หิมะกันอยางเต็มทีถ่ึงแมจะไมใชฤดูหนาวก็ยังมีหิมะใหทานไดชม เพราะดวยยอดเขา
ที่มีความสูงมากจึงทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอด จากน้ันนําทานชม ธารน้ําแข็ง หรือ 



 

 

กลาเซียร (Glacier) ที่มีขนาดใหญ บนยอดเขาแหงนี้ยังมี อุโมงคนํ ้าแข็ง (Ice 
Palace) มีการตกแตงอุโมงคเกาใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Top of Europe Restaurant บน
ยอดเขาจุงเฟรา [5] 
นําทานขึ้นรถไฟที่อีกทางดานหนึ่งของยอดเขา เพื่อเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา 
ระหวางทางแวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี
ไคลนฺไชเด็ด จากน้ันนําทานน่ังรถไฟตอ
ส ู   เ ม ื อ ง เ ล า เ ท อ ร  บ ร ุ น เ น น 
(Lauterbrunnen) เปนเม ืองกลาง
หุบเขาที ่มีเสนหเพราะมี  ธรรมชาติ 
ภูเขาสูงลอมรอบตัวเมืองเปนหมูบาน
ขนาดกลางแตพรอมไปดวยความอุดม
สมบูรณทางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ นําทานแวะถายรูปที่ นํ้าตกสเตาบบาค 
(Staubbach Falls) เปนนํ้าตกที่ติดอันดับนํ้าตกที่สูงที่สุดลําดับที่ 3 ของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ดวยความสูงถึง 297 เมตร ถือเปนหนึ่งในนํ้าตกที่มีชื ่อเสียงของ
เมือง ตัวน้ําตกจะตกลงมาตรงๆ จากหนาผาสูง ทําใหบางสวนกระจายเปนละอองเมือ่
มาถึงดานลาง ทําใหดูสวยงามและนาชมมาก จากน้ันนําทานน่ังรถโคชตอสูเมือง อิน
เทอรลาเกน (Interlaken) เพื่อชมเมืองที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงนี้ ซึ่ง
นอกจากเทือกเขาใหญแลว เมืองอินเทอรลาเกนยังเปนเมืองที่ตั ้งอยู ระหวาง 2 
ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz) อาคารบานเรือนในเมืองสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวิสที่สวยงามและดู
อบอุน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [6] 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Hotel Continental Interlaken หรือระดับเดียวกนั 
 
 
 
 
 



 

 

 

วันที่หา สเตทเชลเบิรก – ยอดเขาชิลธอรน  – ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล - อนุสาวรีย
สิงโต 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู  เมืองสเตทเชลเบิรก (Stechelberg) หมู บานเล็ก ๆที่อยูเชิง

เทือกเขาแแอลป� เพื่อขึ้น เคเบ้ิล คาร ที่จะ
น ํ า ท  า น ข ึ ้ น ส ู   ย อ ด เ ข า ชิ ล ธอร น 
(Schilthorn)  ให ท ุ กท  านได ช ื ่ นชม
ทัศนียภาพที่สวยงามและตื่นตาที่ความสูง 
2,970 เมตรเหนือ  ระดับน้ําทะเล และที่
ยอดเขาชิลธอรนเปนยอดเขาที่ เราจะ
สามารถชมวิวแบบ 360 องศาของยอด
เขาช่ือดังทั้งหลายพรอมๆ กันไดเลย ต้ังแตยอดเขาทิตลิส ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาไอ
เกอร และยอดเขาเมินช เทือกเขาชิลธอรนเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตร เจมส 
บอนด 007 จึงทําใหมีชื่อเสียงโดงดงั จึงทําใหมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเปนจํานวน
มาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [7] 
นําทานนั่งรถโคชเดินทางตอไปยัง ลูเซิรน (Lucerne) เมืองขนาดเล็กที่อยูเกือบจะ
ถึงใจกลางประเทศ เปนเม ืองที ่ด ูอบอุ นอยู  ริมฝ ง “ทะเลสาบลูเซิร�م น” (Lake 
Lucerne) สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป�ที่เปนวิวที่สวยงามทุกฤดูกาล เมืองลู
เซิรนเปนเมืองที่ยังคงอนุรักษความเกาแกของพื้นที่ไวไดอยางดี จากนั้นนําทานเที่ยว
ชมเมืองลูเซิรนทั้ง สะพานไมชาเปล (Chapel bridge) เปนสะพานไมที่เกาแกสุด
ในโลกมีอายุหลายรอยป พาดขามแมน้ํารอยส (Reuss River)   
 
 
 
 



 

 

มีป �อมปราการแปดเหลี ่ยมตั ้งอย ู กลางสะพาน เป นอ ีกหนึ ่งสัญลักษณและ
ประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรน โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเร่ืองราวประวัติ
ความเปนมาของประเทศสวิสเซอรแลนดตลอดแนวสะพาน สรางขึ้นเพื่อใชขามไปมา
ระหวางสองฝم�งแมน้ํา ตอมานําทานถายรูปกบั อนุสาวรียสิงโต  (Lion Monument) 
สัญลักษณสําคัญอีกอยางหน่ึงของลูเซิรน เปนอนุสาวรียขนาดใหญถูกแกะสลักเปนรูป
สิงโตรองไหอยู บนผาหิน สรางโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ที ่มอบใหเปนของขวัญแก
สวิตเซอรแลนด เพื่อเปนการขอบคุณแกทหารสวิส 786 นายที่เสียชีวิตจากการ
ปกป�อง พระเจาหลุยสที ่ 16 และพระนางมารี อองตัวแนตต จากการสูรบกับชวง
การปฎิวัติฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1792 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [8] 
 นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Ameron Hotel Flora หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หก ลูเซิรน – น้ําตกไรน - Stein am Rhein – ซุก - ซูริค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานสู นํ้าตกไรน (Rheinfall) เปนนํ้าตกขนาดใหญที่สุดของทวีปยุโรป 

ตั้งอยูบนแมนํ ้าไรน บริเวณพรมแดน
ระหวางรัฐชัฟเฮาเซินกับรัฐซือริชใน
ประเทศสวิตเซอรแลนด นํ้าตกแหงนี้มี
ความกวาง 150 เมตรและสูง 23 
เมตร ดวยนํ้าตกไรนมีนํ ้าเปนสีเขียว
มรกตใสไหลอยางเช่ียวกราดทําใหเกิด
ฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับ
แกงหิน ละอองนํ้าที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ พรอมสูดอากาศ
บริสุทธิ์ และสัมผัสตนไมใหญเรียงรายทั่วบริเวณ จากนั้นนําทานสู  Stein am 
Rhein เปนเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศสวิสเซอรแลนด ที่มีแมน้ํา ไรน ไหล
ผานกลางเมือง ความสวยงามแบบนารักตามสไตลเมืองเล็กๆ ทําให Stein am 
Rhein กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศ  



 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9] 
นําทานนั่งรถโคชสู เมือง ซุก (Zug) เมืองขนาดเล็กที่มีอดีตมายาวนาน นําทานชม 
ยานเมืองเกา ที่นาสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบานเกาแกที่สรางกันตัง้แตยุคกลาง จัตุรัส
กลางเมือง และนํ้าพุที่ตกแตงดวยรูปปم�นสวยๆ ตามสไตลยุโรปก็มีใหชมมากมายใน
เมืองซุกแหงน้ี ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคอื หอนาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สรางในสมัย
ศตวรรษที่ 13 แตยังคงทําหนาที่บอกทั้งเวลา วันที่ และขางขึ้นขางแรมไดอยาง
ถูกตองแมนยํา จากน้ันนําทานสูเมือง ซูริค 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [10] 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับ

เดียวกัน 
 
วันที่เจ็ด ซูริค - สนามบินซูริค   
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  นําทุกทานเดินทางสูสนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 
13.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
 
วันที่แปด สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++ 
 
**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวร ทานละ 55 EUR/
ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานีไ้ดตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทาน** 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิม



 

 

เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี ้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที ่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม 
คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาเชงเกน 4,000 บาท/ทาน (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุก
กรณี หากทานไมผานการพิจรณาจากสถาณทูต) 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, หัวหนาทัวร,คนขับรถทองถิ่น, 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้ทา
สามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
 
 



 

 

 

เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท พรอมคาวีซา 4,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสาร
การจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมี

เงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื ่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองทั ้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มผีูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมดัจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมหีองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื ่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมอืง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที ่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมมีคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของยุโรป หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจ
ของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศยุโรป สามารถใหบริการวันละ 12 

ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีที่พาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดๆทั้งสิน เนื่องจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 
 
 
 
 



 

 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซา 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูที่ยังไม
ประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรดตรวจดูอยางละเอียด  
2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, หามสวมตางหแูละ
เครื่องประดับ พื้นหลังฉากสีขาวเทานั้น ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหนาตองมี
ขนาดใหญ 80% ของพื้นที่ ตองรวบผมใหเห็นใบหูและค้ิวทั้ง 2 ขางและตองเห็นไหลทั้ง 2 ขาง 
จํานวน 2 รูป  ถายไมเกิน 6 เดือน 
3. เอกสารสําคัญสวนบุคคล  

3.1 สําเนาทะเบียนบาน  
3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรขาราชการ  
3.3 สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  
3.4 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือนามสกุล (กรณีมีการเปล่ียนช่ือ หรือ นามสกุล) 
3.5 สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 

4. กรณีเปนพนักงานบริษัท (มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ออกการงาน) 
    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบตํุาแหนง 
อัตราเงินเดือนในปจจุบัน วันเดือนปที่เร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทาง
ไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก) 
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถปุระสงคหรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันที่ออก) 

- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเทาน้ัน ควรเลือกเลมทีม่ี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน 
เมื่อกลับสูภูมิลําเนา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย** 

- กรณีที่ผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ 
เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูติบัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 



 

 

 

- กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดง ความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  
7. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา  

- จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น (มีอายุ 
30 วัน นับจากวันที่ออก) 
8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป ที่ไมไดเดินทางกับพอและแม 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนังสือยินยอมจากที่วา
การเขตหรืออําเภอเทานั้น และระบุชื ่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผู
เดินทางที่มีตอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 
- เอกสารเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ 
9. **กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหนึ่ง จะตองมีหนังสือรับรองการ
ปกครองบุตรและเอกสารการหยารางตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว** 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบุตร ** 
 
 



 

 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน 
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม 
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี ้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 
ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก 
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
 
 
หมายเหตุ 
เอกสารทุกฉบับตองเปนภาษาอังกฤษ และช่ือตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอย่ืนวซีาประเทศเชงเกน 
** กรณุากรอกขอมูลเปนภาษาองักฤษเทาน้ัน!!** 

กรณูากรอกรายละเอียดใหครบทกุขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบรษัิทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

 
ช่ือ-นามสกุล (ตามหนาพาสปอรต)............................................................................................................. 
นามสกุลตอนเกิดหรือกอนสมรส................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปเกิด...................................................................................................................................... 
เลขที่พาสปอรต.......................................................วันหมดอายุ............................................................... 
สถานภาพ    โสด   สมรส   แตงงานไมจดทะเบียน          หยา    หมาย 
     
ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได ................................................................................................................. 
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย........................................................ 
เบอรโทรศัพท(บาน) .............................................. เบอรโทรศัพท(มือถือ)................................................... 
***กรุณาระบุ Email............................................................................................................................... 
 
อาชีพ   พนักงานบริษัท  เจาของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา   วางงาน  
ช่ือสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย...................................................... 
เบอรโทรที่ทํางาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
รายไดตอเดือน....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทที่ทํางาน/สถานศึกษา...........................................................................................................  
 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  
 



 

 

 
กรณีเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซา วัน/เดือน/ป ของวันออกและวันหมดอายุของวซีา 

1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  
3. ...............................................................................................................................................  
4. ...............................................................................................................................................  

 
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยพิมพลายน้ิวมือเพื่อทําวีซาเชงเกน กรุณาระบุ ประเทศ วัน/เดือน/ป ที่พิมพลายน้ิวมือ 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 
เคย (เหตุผลในการถูกปฎิเสธ)........................................................................................................ 

 
ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 
    ตัวผูขอวีซาเอง  
    มีผูอ่ืนออกให ช่ือผูออกคาใชจาย ........................................................... ความสัมพันธ...................... 


