
 

 

รหัสทัวร TTN 2000109 
ทัวรสวิตเซอรแลนด ซุปตาร… โอโห!! สวิตเซอรแลนด8 วัน 5คนื (TG) 
ซูริค -  เบิรน – บอหม ี– ยานเมืองเกากรุงเบิรน - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ – เบียล - เจนีวา – 
น้ําพุเจดโด – นาฬิกาดอกไม - มองเทรอซ – ปราสาทชิลยอง – โลซานน – ศาลาไทย - รถไฟสาย
จุงเฟราบาหเนน – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอรบรุนเนน – น้ําตกสเตาบบาค – อินเทอรลาเกน - 
สเตทเชลเบิรก – ยอดเขาชิลธอรน  – ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล – อนุสาวรียสิงโต – ซกุ- น้ําตก
ไรน - Stein am Rhein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวร ทานละ 55 EUR/
ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน** 
 
วันแรก   กรุงเทพมหานคร-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
23.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนัที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู3 แถว D โดยมี

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

เบียล 
 
01.05 น. ออกเดินทางสู เมืองซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG970 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินซริูค ประเทศสวิตเซอรแลนด ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง แลวนํา

ทุกทานออกเดินทางสู เมืองซูริค (Zurich) นําทานความงามของ ทะเลสาบซูริค 
(Lake Zurich) ที่ต้ังอยูทางทิศใตของเมืองซูริค เปนทะเลสาบขนาดใหญท่ีมีพ้ืนที่
รวมถึง 1,829 ตารางกิโลเมตร แถมดวยววิของตัวเมืองซูริคริมทะเลสาบท่ีสวยมากท่ี
หน่ึง จากน้ันนําทานถายรูปที่ โบสถเฟรามึนสเตอร  Fraumünster เปนหน่ึงในส่ี
โบสถหลักของเมืองซูริค โบสถ Fraumünster ภายนอกของโบสถ Fraumünster 
ประกอบดวยกระจกสีขนาดใหญ 5 บาน เรียกวา กระจกชากาล ออกแบบโดย มารก 
ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝร่ังเศส (Marc Chagall) และไดติดต้ังในปค.ศ. 1970 
กระจกแตละบานตกแตงดวยสีโดดเดนแสดงใหถึงเรื่องราวของคริสเตียน ไลจาก

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

พัก 2 ทานตอ
หอง 

พักเด่ียว 

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



 

 

ดานซาย(ทิศเหนือ) จากน้ันนําทานถายรูปท่ีโบสถโกรสมึนสเทอร  
(Grossmünster) เปนโบสถสไตลโรมันนิกายโปรแตสแตนทท่ีมีจุดเดนอยูท่ีเปน
หอคอยตึกคูแฝด ต้ังอยูที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนหน่ึงในสี่โบสถหลัก
ของเมืองซูริค จากน้ันปลอยอิสระใหทานไดชอปปم�งที่ถนน บานโฮฟสตราเซอร 
(Bahnhofstrasse) เปนถนนคนเดินขนาดใหญและยังเปนถนนสําคัญที่เช่ือมตอ
กับรถรางไมเพียงแตนกัทองเที่ยวเทาน้ันที่ช่ืนชอบ แตผูคนทองถิ่นเองก็ชอบมาเดินซื้อ
ของกันอยางไมขาดสาย มีใหเลือกต้ังแตเสื้อผาเคร่ืองประดับ รานของที่ระลึกเชน
ช็อกโกแลตสวิสก็หาไดท่ีน่ี เรียกไดวาเปนยานการคาที่คึกคักมากที่สุดแหงหน่ึงของ
เมือง ซูริค 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [1] 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู กรุงเบิรน (Bern) เมืองอีกหน่ึงเมืองที่ไมควรพลาด
เม่ือมาสวิตเซอรแลนด เปนแหลง
ทองเที่ยวที่สวยงามดวยบานเรือนใน
บรรยากาศสบายๆ ตามสไตลเมือง
เกาทั่วไป นําทานชมเมอืงเกากรุง
เบิรน เดินเลนเที่ยวชม ยานเมืองเกา
กรุงเบริน (Bern Old Town)  เพ่ือ
ชมบานเรือนสมัยยคุกลางที่ยังคง
เสนหของเมืองเกาอยู สําหรับแลนด
มารกในยานเมืองเกาตองยกใหกับ หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ (Zytglogge) บน
หอคอยที่สรางข้ึนตั้งแตป 1218 และถือเปน 1 ใน 3 ของนาฬิกาท่ีเกาแกที่สุดใน
สวติเซอรแลนด ในทุกช่ัวโมงจะมีเสียงดนตรพีรอมตุกตาท่ีออกมาเตนระบําใหไดชม
กัน นอกจากน้ียังมีอาคาร โบสถ และอาคารเกาแกมากมายที่เปนสวนสําคัญทําให
เมืองเกาแหงน้ีถูกยกเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง
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) อีกหน่ึงเมอืงใหญของประเทศสวิตเซอรแลนด 
เมืองศูนยกลางการคาและเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศ และยังเปนเมืองที่เปนที่ต้ังของ
องคการนานาชาติมากที่สุดในโลกอีกดวย 
ทําใหไดรับยกยองเปนเมืองนานาชาติ เจนีวา
ยังไดชื่อวาเปนเมืองทีป่ระชากรมีความ
เปนอยูทีดี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเลิศเปนอันดับทื ่
2 ของโลก นําทุกทานเท่ียวชมโดยรอบเมือง

เจนีวา ชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบท่ีใหญเปนอันดับสองของ
ทวีปยุโรป โดยกินพ้ืนท่ีอยูใน 2 ประเทศคือ ฝรั่งเศสและสวิตเซอรแลนด นอกจากน้ี
ยังเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยม ท่ีข้ึนช่ือในเรือ่งความสวยและใสสะอาด พรอมดวย
วิวและบรรยากาศดีๆ ริมทะเล ชมแลนดมารกสําคัญอยาง นํา้พุเจดโด (Jet d’Eau) 
น้ําพุที่สูงท่ีสุดในโลก  แหงน้ีเปนสัญลักษณของกรุงเจนีวาทีนั่กทองเที่ยวตางก็ตองแวะ
มาชม แลวนําทานถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ที่ สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) 
สถานท่ีที่นิยมมาถายรูปกันเพราะการจัดสวนดอกไมใหเปนรูปหนาปดนาฬิกา โดยใช
ดอกไมมากมายหลายชนิดในการจัดสวน 

เที่ยง   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร [3] 
จากน้ันเดินทางสู เมืองโลซานน (Lausanne) เที่ยวชมเมือง สูดอากาศบริสุทธิ์ เปน
เมืองท่ีสวยและสงบทแตก็เต็มไปดวยวิวทิวทัศนอันงดงาม เมืองโลซานนเปนเมืองท่ี
สําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย เพราะเปนเมืองที่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙ ทรงพํานักและศึกษาในวัยเด็ก นําทานชม ศาลาไทย 
(Thai Pavilion) ท่ีต้ังอยูบน สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou Park) ศาลา
ไทยแหงน้ีตั้งอยูโดดเดนเปนสงาเปนสัญลักษณแหงการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ของพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูกสรางและออกแบบอยางงดงามตาม



 

 

สไตลไทยแทดวยฝมือชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสูง 16 
เมตร นําทานผานชม มหาวิหารโลซานน (Lausanne Cathedral) มหาวิหาร
สําคัญของโลซานนที่ต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง เปนหอคอยและยอดโดมแหลม
สูง มหาวิหารเกาแกแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแตป 1235 สวยงามดวยสถาปตยกรรมสไตล
โกธิค และหนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญท่ีดานหนาน้ันก็ถือเปนผลงานศิลปะชั้นนํา
ของยุโรป จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู เมืองเบียล (Biel)  

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

เตาบบาค – อินเทอรลาเกน   
 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานสูสถานีรถไฟเพ่ือข้ึน รถไฟสายจุงเฟราบาหเนน เพ่ือขึ้นไปยัง ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfraujoch) ซึง่เปนสถานที่ท่ีเรียกวา 
“Top of Europe” เปนจุดที่สูงท่ีสุดในยุโรป
ดวยความสูงสุดถึง 3,466 เมตร ระหวาง
ทางการน่ังบนรถไฟขึ้นบนยอดเขาเราก็จะได
ชมธรรมชาติ ป�าไม ทุงหญาและอุโมงค 
รวมถึงบานเรือนที่สรางขึ้นมาในสไตลของชาว
สวิตเซอรแลนด เมื่อข้ึนไปถึงยอดเขา เราจะได

พบกับวิวรอบขางท่ีสวยงามเปนอยางมาก มหีิมะบนยอดเขา ใหทานไดเลนและสัมผัส
หิมะกันอยางเต็มท่ีถงึแมจะไมใชฤดูหนาวก็ยังมีหิมะใหทานไดชม เพราะดวยยอดเขา
ที่มีความสูงมากจึงทําใหมีอากาศหนาวเย็นตลอด จากน้ันนําทานชม ธารน้ําแข็ง หรือ 
กลาเซียร (Glacier) ท่ีมีขนาดใหญ บนยอดเขาแหงน้ียังมี อุโมงคน้ําแข็ง (Ice 
Palace) มีการตกแตงอุโมงคเกาใหกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร Top of Europe Restaurant บน
ยอดเขาจุงเฟรา [5] 



 

 

นําทานขึ้นรถไฟที่อีกทางดานหน่ึงของยอดเขา เพ่ือเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา 
ระหวางทางแวะเปลี่ยนรถไฟท่ีสถานี
ไคลนฺไชเด็ด จากน้ันนําทานน่ังรถไฟตอ
สู เมืองเลาเทอรบรุนเนน 
(Lauterbrunnen) เปนเมืองกลาง
หุบเขาที่มเีสนหเพราะม ี ธรรมชาต ิ
ภเูขาสูงลอมรอบตัวเมืองเปนหมูบาน
ขนาดกลางแตพรอมไปดวยความอุดม
สมบูรณทางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ นําทานแวะถายรูปที่ น้ําตกสเตาบบาค 
(Staubbach Falls) เปนน้ําตกที่ติดอันดับน้ําตกที่สูงที่สุดลําดับที่ 3 ของประเทศ
สวิตเซอรแลนด ดวยความสูงถึง 297 เมตร ถือเปนหน่ึงในน้ําตกทีม่ีชื่อเสียงของ
เมือง ตัวน้ําตกจะตกลงมาตรงๆ จากหนาผาสูง ทําใหบางสวนกระจายเปนละอองเมื่อ
มาถึงดานลาง ทําใหดูสวยงามและนาชมมาก จากน้ันนําทานน่ังรถโคชตอสูเมือง อนิ
เทอรลาเกน (Interlaken) เพ่ือชมเมืองที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงน้ี ซึ่ง
นอกจากเทือกเขาใหญแลว เมืองอินเทอรลาเกนยังเปนเมืองที่ต้ังอยูระหวาง 2 
ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz) อาคารบานเรือนในเมืองสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวิสที่สวยงามและดู
อบอุน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [6] 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Hotel Continental Interlaken หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา สเตทเชลเบิรก – ยอดเขาชิลธอรน  – ลูเซิรน – สะพานไมชาเปล - อนุสาวรีย
สิงโต 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองสเตทเชลเบิรก (Stechelberg) หมูบานเล็ก ๆท่ีอยูเชิง

เทือกเขาแแอลป� เพ่ือข้ึน เคเบิ้ล คาร ท่ีจะ
นําทานขึ้นสู ยอดเขาชิลธอรน 
(Schilthorn) ใหทุกทานไดชื่นชม
ทัศนียภาพที่สวยงามและต่ืนตาท่ีความสูง 
2,970 เมตรเหนือ  ระดับน้ําทะเล และที่
ยอดเขาชิลธอรนเปนยอดเขาท่ีเราจะ
สามารถชมวิวแบบ 360 องศาของยอด
เขาช่ือดังทั้งหลายพรอมๆ กันไดเลย ต้ังแตยอดเขาทิตลิส ยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาไอ
เกอร และยอดเขาเมินช เทือกเขาชิลธอรนเคยเปนสถานท่ีถายทําภาพยนตร เจมส 
บอนด 007 จงึทําใหมีช่ือเสียงโดงดัง จึงทําใหมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมเปนจํานวน
มาก  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [7] 
นําทานน่ังรถโคชเดินทางตอไปยัง ลูเซิรน (Lucerne) เมืองขนาดเล็กที่อยูเกือบจะ
ถึงใจกลางประเทศ เปนเมืองท่ีดูอบอุนอยูริมฝم�ง “ทะเลสาบลูเซิรน” (Lake 
Lucerne) สามารถมองเห็นแนวเทือกเขาแอลป�ที่เปนวิวที่สวยงามทุกฤดูกาล เมืองลู
เซิรนเปนเมืองที่ยังคงอนุรักษความเกาแกของพ้ืนที่ไวไดอยางดี จากน้ันนําทานเที่ยว



 

 

ชมเมืองลูเซิรนท้ัง สะพานไมชาเปล (Chapel bridge) เปนสะพานไมที่เกาแกสุด
ในโลกมีอายุหลายรอยป พาดขามแมน้ํารอยส (Reuss River)  มีป�อมปราการแปด
เหล่ียมต้ังอยูกลางสะพาน เปนอีกหน่ึงสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรน 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเปนมาของประเทศ
สวิสเซอรแลนดตลอดแนวสะพาน สรางข้ึนเพ่ือใชขามไปมาระหวางสองฝم�งแมน้ํา 
ตอมานําทานถายรูปกบั อนุสาวรียสิงโต  (Lion Monument) สัญลักษณสําคัญอีก
อยางหน่ึงของลูเซิรน เปนอนุสาวรียขนาดใหญถูกแกะสลักเปนรูปสงิโตรองไหอยูบน
ผาหิน สรางโดยรัฐบาลฝร่ังเศส ที่มอบใหเปนของขวัญแกสวิตเซอรแลนด เพื่อเปน
การขอบคุณแกทหารสวิส 786 นายที่เสียชีวิตจากการปกป�อง พระเจาหลุยสที่ 16 
และพระนางมารี อองตัวแนตต จากการสูรบกับชวงการปฎิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. 
1792 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [8] 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Ameron Hotel Flora หรือระดับเดียวกัน 
 
วันที่หก ลูเซิรน – ซุก- นํา้ตกไรน - Stein am Rhein - ซูริค 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานน่ังรถโคชสู เมือง ซุก (Zug) เมืองขนาดเล็กที่มีอดีตมายาวนาน นําทานชม 
ยานเมืองเกา ที่นาสนใจมาก ทั้งแนวอาคารบานเกาแกท่ีสรางกันตั้งแตยุคกลาง จตุัรัส
กลางเมือง และน้ําพุที่ตกแตงดวยรูปปم�นสวยๆ ตามสไตลยุโรปกม็ีใหชมมากมายใน
เมืองซุกแหงน้ี ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคอื หอนาฬิกาสูง 25 เมตร ที่สรางในสมยั
ศตวรรษที่ 13 แตยงัคงทําหนาท่ีบอกทั้งเวลา วันที่ และขางขึ้นขางแรมไดอยาง
ถูกตองแมนยํา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [9] 



 

 

จากน้ันนําทานสู นํ้าตกไรน (Rheinfall) เปนน้ําตกขนาดใหญท่ีสุดของทวีปยุโรป 
ต้ังอยูบนแมน้ําไรน บริเวณพรมแดนระหวางรฐัชัฟเฮาเซินกับรัฐซือรชิในประเทศ
สวิตเซอรแลนด น้ําตกแหงน้ีมีความกวาง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ดวยน้ําตกไรน
มีน้ําเปนสีเขียวมรกตใสไหลอยางเช่ียวกราดทําใหเกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยาม
กระทบกบัแกงหิน ละอองน้ําที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกดิภาพท่ีงดงามจับใจ พรอมสูด
อากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสตนไมใหญ
เรียงรายทั่วบริเวณ จากน้ันนําทานสู 
Stein am Rhein เปนเมืองเล็กๆ
ทางตอนเหนือของประเทศ
สวิสเซอรแลนด ที่มีแมน้ํา ไรน ไหล
ผานกลางเมือง ความสวยงามแบบ
นารักตามสไตลเมืองเล็กๆ ทําให 
Stein am Rhein กลายเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของประเทศ 
จากน้ันนําทานสูเมือง ซูริค 

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

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

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
 
วันที่แปด สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
 
05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ 



 

 

**ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน, คนขับรถทองถิ่น, หัวหนาทัวร ทานละ 55 EUR/
ทาน/ทริป  ทั้งนี้ทาสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน** 
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศสามารถใหบริการวันละ 12 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยูกับ
สภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเท่ียวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการนี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม 
 
อัตราคาบริการรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
 คารถโคชปรับอากาศ  
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 
คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ 

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

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว 



 

 

× คาทิปมัคคุเทศกทงถิ่น, คนขับรถทองถิ่น,หัวหนาทัวรคนไทย, 55 EUR/ทาน/ทริป ทั้งนี้
ทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

 
เดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปใน
วันอ่ืนตอไป 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 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 
 หากชําระไมครบตามจาํนวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไมมี

เงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

และขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันทีใ่ด, ไปกับใครบาง, 
เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-
นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งส้ิน 

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



 

 

เงื่อนไขการจอง : 
เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม

คณะไมถึง 20 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนกอน

วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ 
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของประเทศยุโรป หรือ วันเสาร
อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดย
เปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

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

ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมคัคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวนัเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. ในกรณีท่ีพาสปอรตของทานชํารุด และสายการบินแจงวาไมสามารถเดินทางได ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดๆท้ังสิน เน่ืองจากทางบริษัทไดมีการชําระคาใชจาย
ทั้งหมดไปเรียบรอยแลว 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก : 
1. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนคามัดจําทั้งหมด (ในกรณีท่ียื่นวีซาแลวขอเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 
2. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 40-49 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 31-39 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง (ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง) 
6. กรณีวีซาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเกบ็คาใชจายตามท่ีเกิดขึน้

จริง เชน คาวีซาและ คาบริการยืน่วีซา คามัดจําต๋ัวเครื่องบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน เปนตน คา
สวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบรษัิทฯอีกครั้ง)  
 

เอกสารที่ใชในการย่ืนวีซา 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน มีหนาวางคูท่ียังไม
ประทับตรา 2 หนาขึ้นไป โปรดตรวจดูอยางละเอียด  
2. รูปถายสี หนาตรง หามสวมแวนสายตาและคอนแทคเลนส, หามยิ้มเห็นฟน, หามสวมตางหูและ
เครื่องประดับ พ้ืนหลังฉากสีขาวเทาน้ัน 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) 



 

 

ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุตําแหนง 
อัตราเงินเดือนในปจจบุัน วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทาง
ไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
5. กรณีเปนเจาของกิจการ (ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ีออก) 
ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี
และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
6. หลักฐานทางการเงิน (มีอายุ 15 วัน นับจากวันท่ีออก) 

- รายการเดินบัญชีออมทรัพย (Statement) 3 เดือนจากธนาคารเทาน้ัน ควรเลือกเลมที่มี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี ฐานะการเงิน
เพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน 
เม่ือกลับสูภูมิลําเนา **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสหกรณออมทรัพย** 

- กรณีท่ีผูออกคาใชจายให ตองมีหนังสือสปอนเซอร และหลักฐานเช่ือมโยงความสัมพันธ 
เชน ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส สูติบัติ พรอมเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

- กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย ในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด 
นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทัฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดง ความ
รับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ี
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  
7. กรณีท่ีเปนนักเรยีน นักศึกษา  

- จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทาน้ัน (มีอายุ 
30 วัน นับจากวันที่ออก) 
8. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีไมไดเดนิทางกับพอและแม 

ตองขอหนังสือยินยอมใหเด็กเดินทางไปตางประเทศ ** ตองไปขอหนังสือยินยอมจากท่ีวา
การเขตหรืออําเภอเทาน้ัน และระบุชื่อบุคคลที่เด็กจะเดินทางไปดวยและความสัมพันธของผู
เดินทางที่มีตอเด็ก** พรอมเอกสารดังตอไปน้ี 

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงินของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสูติบัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 



 

 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูเดินทางกับผูออกคาใชจายใหฉบับภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ 
9. **กรณีบุตรอยูในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง จะตองมีหนังสือรับรองการ
ปกครองบุตรและเอกสารการหยารางตองมีขอความระบุวามีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว** 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกบับิดา มารดา  

- บตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของบิดา / มารดา 
- สําเนาพาสปอรตบิดา / มารดา 
- หลักฐานการเงนิของผูเปนสปอนเซอรในการออกคาใชจาย (ภาษาอังกฤษ) 
- ใบสุติบัตรฉบบัภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหตุ!!ในวันท่ีมายื่นขอวีซา บิดาและมารดา ตองเดินทางมาเซ็นแบบฟอรมการรองขอวีซา
ใหกับบตุร ** 
10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน 
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม 
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร 
ดังกลาวเชนกัน 
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทานเน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก 
บันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัท 
 
หมายเหตุ 
เอกสารทุกฉบับตองเปนภาษาอังกฤษ และช่ือตองตรงตามหนาพาสปอตทุกตัวอักษร 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมรายละเอียดในการขอย่ืนวซีาประเทศเชงเกน 
** กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน!!** 

กรูณากรอกรายละเอียดใหครบทุกขอ เพ่ือความสะดวกในการขอวีซา 
หากทานกรอกขอมูลไมครบถวน ทางบริษัทฯไมสามารถย่ืนวีซาใหทานได 

 
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  
ช่ือสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา ............................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย...................................................... 
เบอรโทรทีท่ํางาน/สถานศึกษา ................................................................................................................. 
รายไดตอเดือน....................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพททีทํ่างาน/สถานศึกษา...........................................................................................................  
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยไดรับวีซาเชงเกนหรือไม 

ไมเคย 
เคย  

กรณีเคยไดรับวีซาเชงเกน กรุณาระบุประเทศ รหัสวีซา วัน/เดือน/ป ของวันออกและวันหมดอายุของวีซา 
1. ...............................................................................................................................................  
2. ...............................................................................................................................................  
3. ...............................................................................................................................................  
4. ...............................................................................................................................................  



 

 

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทานเคยพิมพลายน้ิวมือเพ่ือทาํวีซาเชงเกนหรือไม 
ไมเคย 
เคย  

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

 
ทานเคยถูกปฎิเสธวีซาหรือไม 

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

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


