
 

 

รหัสทัวร FNT 2000404 
ทวัร สวิตเซอรแลนด เยอรมัน เจนีวา - โลซานน - เวเวย 8วัน 5คืน (EK) 
เจนีวา - โลซานน - เวเวย – เบิรน - ธูน - กรนิเดอวัลด – อินเทอลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – ลู
เซิรน - ซกู – ฟุสเซน - เอททัล – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส - ทิทิเช - 
ชไตนอัมไรน – ซรูิค 

 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
22.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมอิาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว T เคานเตอรสาย

การบินเอมิเรตส (EK) 
 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เจนีวา - โลซานน - เวเวย - เบิรน 
 
01.05 น. ออกเดินทางสูเมืองเจนีวา (GENEVA) ประเทศสวิตเซอรแลนดโดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที ่EK385/EK89*.*.*.แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบนิดูไบ0500-
0840 *.*.*. 

12.45 น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถึงเมืองเจนีวา(GENEVA) ประเทศสวิสเซอรแลนด หลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองโลซานน (LAUSANNE)(64 กม.)ชมเมืองสวยๆ 
ผอนคลายไปกับเมืองสงบท่ีอัดแนนดวยทิวทัศน
แสนงาม ...เปนเมืองสําคัญสําหรับประชาชน
ชาวไทยเพราะเมืองโลซานนเปนเมืองที่มาก
ดวยความทรงจําและมคีวามผูกพันกันมา
ยาวนาน ดวยเปนเมืองที่พํานักในวัยเด็กของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙  
ผานชมพิพิธภัณฑโอลิมปก (THE OLYMPIC MUSEUM)พิพิธภัณฑอันดับตนๆ 
ของยุโรปและเปนจุดหมายยอดนิยมของ
นักทองเที่ยว อาคาร 3 ช้ันที่จดัแสดงเร่ืองราว
ตางๆ เกี่ยวกับ โอลิมปก เกมส (OLYMPIC 
GAMES)มีการจัดแสดงประวัติศาสตรของ
โอลิมปก ต้ังแตการริเริม่การแขงขันครั้งแรก 8 
ศตวรรษกอนคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ จนถึงการแขงขันโอลิมปกในปจจุบันและ
ดานหนาจะมีรูปปم�นของนักกีฬาในแตละชนิดพรอมภาพถายที่นาประทับใจใหไดชมกัน 
ชมศาลาไทย (THAI PAVILION)เปนสถานที่ท่ีมองหาไดไมยากเพราะตั้งอยูบนพ้ืนที่



 

 

กวางขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (DENANTOU PARK) ซึง่หันหนาไปยัง
ทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหงน้ีต้ังอยูโดดเดนเปนสงาสมสถานะการเปนสัญลักษณ
แหงโอกาสครบรอบการครองสิรริาชสมบัติครบ 60 ปของพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
ศาลาไทยสีทองถูกออกแบบอยางวิจิตรงดงามตามสไตลไทยแทดวยฝมือชางคนไทย 
มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 เมตร สวยงามชนิดที่ไมวาใครผานมาก็
อดมองอยางช่ืนชมไมได นําทานชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (LAKE LEMAN) หรือ
ทะเลสาบเจนีวา ชมบรเิวณริมทะเลสาบสวยที่ใหบรรยากาศชิลลๆ ชมทิวทัศนของ
ภูเขาสูงท่ีอยูโดยรอบและเมืองที่เห็นอยูตรงขามทะเลสาบน้ันคือประเทศฝร่ังเศส
น่ันเอง ผานชมมหาวิหารโลซานน (LAUSANNE CATHEDRAL) มหาวิหารสําคัญ
ของโลซานนที่ต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง สังเกตเห็นไดงายดวยหอคอยและยอด
โดมแหลมสูง มหาวิหารเกาแกแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแตป 1235 สวยงดงามดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธิค และหนาตางทรงกหุลาบขนาดใหญที่ดานหนาน้ันก็ถือเปน
ผลงานศิลปะช้ันนําของยุโรปโลยทีเดียว  
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองเวเวย (VEVEY)(28 กม.)เมืองริมทะเลสาบเจนีวา
ที่ทั้งสวยและบรรยากาศดี ยังเคยเปนสถานท่ีอยูอาศัยของนักแสดงช่ือดัง ชารลี แชป
ลิน (CHARLIE CHAPLIN) เห็นไดจากรปูปم�นที่ต้ังเปนอนุสรณอยูที่ริมทะเลสาบเจนี
วาน่ันเอง อิสระถายรูปกับรปูปم�นชารลี แชปลินพรอมชมววิสวยๆ ท่ีริมทะเลสาบ ผาน
ชมเนสเลยปาเลย (NESTLE PALAIS) หรือสํานักงานใหญของบริษัทเนสเลยที่มี
ช่ือเสียงไปทั่วโลก ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มช่ือดัง..แลวนําทานออก
เดินทางสู กรุงเบิรน(BERNE)(85 กม.) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  HOLIDAY INN BERN WESTSIDEหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม เบิรน - ธูน - กรินเดอวัลด - อินเทอลาเกน 
 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสูเมืองธนู (THUN) (29 กม.)เมืองสวยริมทะเลสาบท่ีอยูหางจากตัวเมือง
เบิรนออกไปไมไกล เมอืงทูนเปนเมืองเกาแกที่เราจะยังไดเห็นและสัมผัสถึงความเปน
เมืองเกาสมัยยุคศตวรรษท่ี 12 ได และนอกจากตัวอาคารสวยๆ และทิวทัศนริม
ทะเลสาบทูน (LAKE THUN) ก็สวยไมแพกนัเลย ...อิสระถายรูป(ดานหนา) ปราสาท
โอเบอรโฮเฟน (CASTLE OF OBERHOFEN) ปราสาทสีขาวสวยท่ีต้ังโดดเดนเปน
สงาสังเกตไดงายริมทะเลสาบธูน ถูกสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษท่ี 13 เปลี่ยนมืองเจาของ
มาหลายตอหลายคน ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑประวติัศาสตรแหงเบิรน (HISTORICAL 
MUSEUM OF BERN) ใหนักทองเท่ียวไดเขาชมความเปนมาประวัติศาสตรที่
ยาวนานของพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี ดวยความเกาแกและนาสนใจทําใหปราสาทแหงน้ีเปน
หน่ึงในมรดกชาติท่ีสําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด  
จากน้ันออกเดินทางสู กรินเดอวัลด (GRINDELWALD) (49 กม.)หมูบานเล็กๆ แต
สวยงามกลางหุบเขาที่ต้ังอยูบริเวณตีนเขาท่ีความสูง 1,034 เมตร...นําทานข้ึน
กระเชากอนโดลา (GONDOLA) เพ่ือข้ึนไปบน ภูเขาเฟรส (FIRST MOUNTAIN) 
ภูเขาท่ีสูง 2,166 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพสวยๆ ของทั้งตัวเมืองดานลาง และ
เทือกเขาสูงที่รายลอมและถายรูปคูกับวิวสวยๆ กันอยางเต็มที.่.. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน น่ังกระเชาลงจากภูเขาเฟรสมายังเมืองกริน

เดอวัลด....เพ่ือเดินทางสูเมืองอินเทอรลาเกน 
(INTERLAKEN) (20 กม.)มีความสูงทีร่ะดับ 566 
เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล สวยดวยทัศนียภาพที่
สวยงามทั้งภูเขาสูงท่ีรายลอมและทะเลสาบ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CITY OBERLANDหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีส่ี่  อินเทอลาเกน - กรนิเดอวัลด - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอลาเกน 
 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสูกรินเดอวัลด (GRINDELWALD) หมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบ
เขาที่ต้ังอยูบริเวณตีนเขาที่ความสูง 1,034 เมตร 
...นําทานสูสถานีรถไฟฟ�าเพ่ือข้ึนรถไฟสายจุงเฟรา
บาหเนนเพื่อข้ึนไปยัง ยอดเขา 
จุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งเปนพ้ืนที่ท่ี
เรียกวา TOP OF EUROPEน่ันคือเปนจุดท่ีสูง
ที่สุดในยุโรปดวยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร และระหวางน่ังบนรถไฟน้ันเราก็จะได
ชมทั้งป�าไมทุงหญาและอุโมงคที่มกีารขุดสรางกันมาต้ังแตในชวงศตวรรษท่ี 19 
รวมถึงบานที่สรางในสไตลสวิสท่ีจะเห็นไดเปนระยะ และเมื่อข้ึนไปถงึยอดเขาจุงเฟรา
จะไดพบกับนักทองเที่ยวเต็มลานกวางเหนือหนาผาท่ีเปนจุดชมวิว รอบขางสวยงาม
แทบลืมหายใจดวยหิมะบนยอดเขา ใหทานไดถายภาพและสัมผัสหิมะกันอยางเต็มท่ี
แมจะไมใชฤดูหนาวกต็าม  ..ชมธารน้ําแข็ง หรือ กลาเซียร (GLACIER) ที่มีขนาด
ใหญตระการตา ทีบ่นยอดเขาแหงน้ียังมี อุโมงคนํ้าแข็ง (ICE PALACE)ใหเปนอีก
หน่ึงสีสันในการเที่ยวจุงเฟรา มีการตกแตงอุโมงคเกาใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว
ชวนตื่นเตน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานขึ้นรถไฟท่ีอีกดานหน่ึงของยอดเขา เพ่ือเดินทางจากจุงเฟราสูเมืองเลาเทอรบ

รุนเนน ระหวางทางแวะเปลี่ยนรถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปล่ียนและตอรถไฟที่
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยเคยเสด็จมาเยือนเมื่อป 2440 จากน้ันนั่ง
รถไฟตอสูเมืองเลาเทอรบรุนเนนเพ่ือน่ังรถโคชตอสูเมืองอินเทอรลาเกน 
(INTERLAKEN) ชมเมืองสวยที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงน้ี ซึ่งนอกจาก
เทือกเขาใหญแลว เมืองอินเทอรลาเกนยังเปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง 2 ทะเลสาบใหญ
คือ ทะเลสาบธูน (LAKE THUN) และทะเลสาบเบรียนซ (LAKE BRIENZ) อาคาร
บานเรือนในเมืองสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวิสท่ีสวยและดูอบอุนใหเราไดซึมซับ



 

 

และสัมผัสกับความเปนสวิตเซอรแลนดอยางเต็มที่ท้ังหมดรวมกันแลวทําใหเมืองนี้
นาสนใจและบรรยากาศดีจนกลายเปนเมืองรสีอรทพักรอนติดอันดับตนๆ เลยทีเดียว  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก   CITY OBERLANDหรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า อินเทอลาเกน - ลูเซิรน-ซูก - ฟุสเซน 
 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (69 กม.)เมืองเล็กๆ กลางประเทศท่ีชวน
อบอุนอยูริมฝم�งทะเลสาบลูเซิรน (LAKE LUCERNE) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลป�
เรียงสลับเปนทิวสวยงามทุกฤดกูาล และนอกจาก
ทิวเขาแลวลูเซิรนยังมปี�าไมคอนขางหนาแนนและ
ทุงหญากวางใหญตามแนวเชิงเขา ความดีงาม
ของลูเซิรนคือเปนเมืองท่ียังคงอนุรักษความ
เกาแกของพื้นท่ีไวไดอยางดี แบงเขตชัดเจน
ระหวางเมืองเกาและเมืองใหม เที่ยวเขตไหนก็
ประทับใจไปเสียหมด ชมสะพานไม 
ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานท่ีดูไมเหมือนสะพานและมีอายุเกาแกมากกวา 
600 ป ที่วาไมเหมือนสะพานก็เพราะแวบแรก
อาจดูคลายอาคารกลางน้ําแตจริงๆ แลวสราง
ข้ึนเพ่ือใชขามไปมาระหวางสองฝم�งแมน้ํารอยซ 
(REUSS RIVER)ถายรูปกบัอนุสาวรียสิงโต 
(LION MONUMENT)สัญลักษณสําคัญอีกช้ิน
ของลูเซิรนถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนท่ีระลึกและเปนเกียรติแกเหลาทหารหาญชาวสวิสซึ่ง
สวนใหญเปนชาวลูเซิรนมากกวา700 คนที่ออกรบและเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อคร้ัง
เกิดสงครามปฏิวติัยุคพระเจาหลุยสท่ี 16 ซึ่งเปนการเจาะเน้ือหินและแกะสลักขึ้นรูป
เปนประติมากรรมสิงโตตัวใหญสวยงามมากแมจะมีใบหนาโศกเศราดังที่วาก็ตาม  

 



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสูเมืองซุก (ZUG) (32 กม.)เมืองเล็กๆ ที่มีอดีตยาวนานต้ังแต

ศตวรรษที่ 13 ชมยานเมืองเกาท่ีนาสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบานเกาแกที่สรางกัน
ต้ังแตยุคกลาง จัตรัุสกลางเมืองและน้ําพุท่ีตกแตงดวยรูปปم�นสวยๆ ตามสไตลยุโรปกม็ี
ใหชมมากมายในเมืองซุกแหงน้ี ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคือ หอ 
นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรางในสมัยศตวรรษที่ 
13 แตยังคงทําหนาที่บอกทั้งเวลา วันท่ี และ
ขางขึ้นขางแรมไดอยางถูกตองไมผิดเพี้ยน ใน
ยานเมืองเกาน้ียังมีโบสถสไตลโกธิค และ
ปราสาทเกาแกใหไดชมกันดวย 
จากน้ันออกเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) 
(257 กม.)ประเทศเยอรมนีเมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใตของแควนบาวาเรีย พรอม
ดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม บรรยากาศดีจากการที่มีภูเขา ป�าไม และแมน้ํา 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  EURO PARK HOTELหรือเทียบเทา 
 
วันทีห่ก ฟุสเซน - เอททัล – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส  
 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองเอททัล (ETTAL)(52 กม.)เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใต

ของเยอรมนี ตั้งอยูในเขตแควนบาวาเรีย 
นําทานเขาชมอารามเอททัล (ETTAL ABBEY) อารามสีขาวอรามแหงน้ีเปนอาราม
ในนิกายเบเนดิกติน สรางขึ้นต้ังแตป 1330 ตกแตงอยางหรูหราอลงัการดวยศิลปะ
สไตลโกธิกผสมผสานสไตลบารอก งดงามดวยภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูป
สลักหินออนของพระแมมารี และงานปم�นชวนมองอีกมากมาย และแมจะสรางมานาน
กวา 650 ปแลว แตอารามเอททัลแหงน้ีก็ยังเปนอารามนิกายเบเนดิกที่ใหญและ
สําคัญที่สุดในบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป�แหงน้ี 



 

 

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU)(50 กม.)เมือง
เล็กๆ บรรยากาศสงบสบายที่ต้ังอยูระหวาง 2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาทนอย
ชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานถายรูปกบั ปราสาทโฮเฮนชวานเกา และ 

ปราสาทนอยชวานสไตน 
รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบปราสาทที่เปนป�าสน และ
แนวเขานอยใหญที่รายลอมอยู  
นําทานเดินทางกลับสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) 
(4กม.)  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  EURO PARK HOTELหรือเทียบเทา 
 
วันทีเ่จ็ด ฟุสเซน -ทิทิเช - ชไตนอัมไรน - ซูริค 
 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองททิิเซ (TITISEE) (244กม.)เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิทิเซ 
(TITISEE) ในเขตป�าดํา (BLACK FOREST) ที่โดงดังของเยอรมนี อยูทางตอนใต
ของเยอรมนี เปนเมืองสวยทามกลางธรรมชาติที่รายลอมทําใหกลายเปนเมืองตาก
อากาศยอดนิยมแหงหน่ึงเลย และนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเปนเมืองตาก
อากาศสวยๆ แลวเมืองเล็กๆ แหงน้ียังเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกในเร่ืองของการเปนตน
กําเนิดผลิต นาฬิกากุกกู (CUCKOO CLOCK) ท่ีผลิตจากตนสนในป�าดําน่ีเอง 
ภายในเมืองจะมีรานขายนาฬิกามากมายหลายรานใหไดเลือกซื้อเลือกชอปเปนของ
ฝากตามชอบ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ออกเดินทางสูเมือง ชไตน อัม ไรน (STEIN AM 

RHEIN) (92กม.)เมืองเล็กๆ ท่ียังคงอนุรักษบานและ
อาคารต้ังแตสมัยยคุกลางเอาไวไดอยางครบถวน 



 

 

เมืองเล็กๆ แตมากดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน นําทานชมน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีป
ยุโรป นํ้าตกไรน (RHINE FALLS)แมจะสูงเพียง 23 เมตร แตความกวางน้ันมากถึง 
150เมตรเลยทีเดียว ดวยความใหญของน้ําตกทําใหมีละอองน้ําฟุ�งกระจายอยูโดยท่ัว 
แตความงามของน้ําตกแหงน้ีมากี่ครัง้ก็ไมเบ่ือเลย 
นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองซรูิค (ZURICH) (54กม.) เพื่อเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

21.55 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตสเที่ยวบินท่ี 
EK86/372 

 
วันทีแ่ปด ประเทศไทย 

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

18.55 น. เดินทางสู ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…. 
 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก
กรณี 

 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

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. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเทาตัว หาก
วันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยน
ยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(SINGLE) ,หองคู (TWIN/DOUBLE) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน 
และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน 
ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ัน
ไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
หองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE FAIR) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน TRADITIONAL BUILDING หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง
ท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกนั 
5. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
8. คาวีซาเชงเกน 

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากบัภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  



 

 

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตองจะ
ชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทาน
ตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลา
ในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซา
ได (กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพํานักหรอืศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทานจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํา
กวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง มฉิะน้ันทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองที่เขาพัก 
เชน กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับ
สายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบรษิัท
ตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร

หรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืน
วีซา / คามดัจําต๋ัวเครือ่งบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตาง
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบิน

ใหระบุขอความตามเงือ่นไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานยื่นวีซาแลว 

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่
ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถงึกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมือง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
น้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  



 

 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท
ฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลวในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับ
ในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ LONG LEG โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วใน
กรณีท่ีเคร่ืองบนิมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผู
ท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง LONG LEG ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไม

วาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึง่ในกรณีน้ีทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 



 

 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต 

เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
ของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวี

ซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ



 

 

เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทาง
เปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน 
เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวร
ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบรษัิทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ

ทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพ่ือ

ขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ 
ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน



 

 

และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกยีรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเทีย่วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทองถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอก
อักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทาํการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปน
สิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยว
ทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษทัฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไม
ปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการ
ขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภยัของทานผูมีเกียรติ 
ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางใน

ครั้งนี้” 
 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวิสฯ 
ใชเวลาทําการอนุมัตวีิซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวีซา เดอะพลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที ่404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม10330 



 

 

เอกสารกรุณาเตรียม 1ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยืน่วีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซา
เทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี 

คิวพรีเม่ียม2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-inกรณีไมมี
คิวแลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2.รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 
x สูง 2 น้ิว จํานวน  
2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือน หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)(ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 
3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-
80% ของภาพอยางชัดเจน 

2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสส่ิงตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและค้ิวจะตองปรากฏบนภาพถาย 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง 



 

 

ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอย
ปรับยอดเงนิในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยืน่วีซา และหากบัญชกีระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน 
สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรบัรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร(ถามี)กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน)กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา



 

 

บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทาง
มาสัมภาษณกับบุตรทีส่ถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 

7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจง
ขอเพ่ิมเติมคาแปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับย่ืนเปนผูเรียกเก็บ) 
 
 


