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ซูริค-ลูเซิรน์-นัง่กระเชา้ข้ึนเขาทิทลิส-บาเซิล 

ปราสาทแห่งไฮเดลเบิรก์-แฟรงเฟิรท์-ล่องเรือแม่น ้าไรน-์อมัสเตอรด์มั 

โวเลนดมัหมู่บา้นชาวประมง-ซานซานหมู่บา้นกงัหนัลม 

ล่องเรือหลงัคากระจกชมกรุงอมัสเตอรด์มั 

 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี 8-9 สายการบินเอมิเรตส ์

(EK) เจา้หนา้ท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นข้ึนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูริค – ลูเซิรน์ 

01.05 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK385/EK087 

  *** แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ  

12.25 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบิน

เมืองซูริค (ZURICH) ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด ์หลงัผา่นพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ … 

 …เดินทางถึง เมืองลูเซิรน์ 

(LUCERNE) น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั 

อนุสาวรียสิ์งโต (LION 

MONUMENT) ซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนา้

ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณ์ให ้

ระลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวิสซ่ึงท างาน

เป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 

16 แหง่ฝรั่งเศส น าทา่นเดินขา้มสะพาน

ไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น 

(KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้

มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแมน่ ้า รุซซ ์(REUSS) อายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์

ของสวิส…อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้น าของสวิสตามอธัยาศยั อาทิ นาฬิกาชัน้น า ผา้ลูกไมส้วิส 

ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอเรีย นาฬิกากุก๊กู ฯลฯ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง     นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิตลิส-บาเซิล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองแองเก้ิลเบิรก์ เพ่ือน าทา่น นัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสู ่ยอดเขาทิตลิส ซ่ึงมี

ความสูง 10,000 ฟีทจาก

ระดบัน ้าทะเล ใหท้า่นไดส้นุก

กบัการเลน่หิมะและถา่ยรูปบน

ยอดเขา จนไดเ้วลาอนัสมควร 

น าทา่นเดินทางลงจากยอดเขา

โดยกระเชา้ไฟฟ้า 

เที่ ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดินทางสู ่บาเซิล เมือง

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ

สวิสทางดา้นเศรษฐกิจ ตัง้อยู ่

ชายแดน สวิตเซอร์แลนด ์

เยอรมนั ฝรั่งเศส ซ่ึงมีแมน่ ้าไรน์ไหลผา่นเขา้มาในตวัเมือง ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบั BASEL MINSTER 

มหาวิหารโกธิคท่ีมียอดแหลมคู ่ซ่ึงตัง้อยูริ่มแมน่ ้าไรน์ และเดินเลน่ยา่นเมืองเกา่ จตุัรัส MINSTER ทาง

บริษัทเราบอกไดเ้ลยวา่เมืองน้ีสวยและคลาสสิคมากๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  ASTRORIA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ปราสาทเมืองไฮเดลเบิรก์-แฟรงเฟิรท์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยูบ่ริเวณแมน่ ้าเนคการ์ ซ่ึงมี ปราสาทไฮเดลเบิรก์

เป็นจุดส าคญัท่ีนักทอ่งเที่ ยวซ่ึงยืนอยูบ่นสะพานอนัเกา่แกก่ลางแมน่ ้าเนคการ์ ทา่นสามารถถา่ยรูปกบั

ความงามของปราสาทไฮเดลเบิร์กท่ีตัง้ตระหงา่นบนภูเขาดา้นบน และเมืองน้ีจดัไดว้า่เป็นเมืองแหง่

มหาวิทยาลยัของประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว 
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เที่ ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองแฟรงเฟิรท์ 

เมืองเศรฐกิจของเยอรมนั น าทา่นถา่ยรูป

กบัตวัอาคารโรเมอร์ ยา่นโรเมอร์สแควร์ 

ศาลาวา่การเมืองแฟรงเฟิร์ท แฟรงเฟิร์

ทโดม และเดินทางไปยงับริเวณริม แมน่ ้า

ไมน์ ถา่ยรูปกบัวิวอนังดงามริมแมน่ ้า 

ถา่ยรูปกบัโบสถเ์ซนตป์อล ์และ โบสถ์

เซนตนิ์โคลาส  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     ล่องเรือแม่น ้าไรน์อนัสุดแสนจะโรแมนติก – อมัสเตอรด์มั เนเธอรแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร

โรงแรม 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่ท่าเรือเมืองบอบ

ปารด์ เมืองเล็ก ๆ ท่ีสวยงามริมแมน่ ้าไรน์ 

เพ่ือน าทา่น ลอ่งเรือชมความงดงดงามสอง

ฝั่งของแมน่ ้าไรน์ไมว่า่จะเป็นปราสาทตา่งๆ

บนเนินเขา ดา่นเก็บภาษีกลางแมน่ ้าไรน์ใน

สมยัโบราณ ผา่นหนา้ผาหินท่ีช่ือวา่ ลอ

เลอไรน์ จนกระทัง่เดินทางถึงเมืองเซน

กอล ์ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.ในการ

ลอ่งเรือ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นออกเดินทางสู ่กรุงอมัสเตอรด์มั 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์ระหวา่งทางพกัผอ่น

ตามอธัาศยัชมทิวทศัน์ของสองขา้งทางตลอดการเดินทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั  MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีหกของการเดินทาง      ล่องเรือหลงัคากระจก-หมู่บา้นโวเลนดมั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่ทา่เรือ เพ่ือ 

ล่องเรือหลงัคากระจก ชมความ

งามสวยงามสองฝั่งคลองในกรุง

อมัสเตอร์ดมั 

จากนั้นน าทา่นชม ศูนยเ์จียระไน

เพชรกรุงอมัสเตอร์ดมั ท่ีมีช่ือเสียง

โดง่ดงัไปทัว่โลก 

เที่ ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ 

ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองโวเลนดมั

(หมูบ่า้นชาวปะมง) ทา่นจะไดพ้บกบั

ความงดของหมูบ่า้นน้ีแบบไมมี่ลืมเลือน ซ่ึงตัง้อยูบ่นถนนท่ีเรียกวา่ HEVEN STREET ใหท้า่นไดถ้า่ยรูป

เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่หมู่บา้นซานสส์คานส ์(หมู่บา้นกงัหนัลม) ใหท้า่นได ้

ถา่ยรูปสญัลกัษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนดเ์ก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร        

ท่ีพกั MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง       อมัสเตอรด์มั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดินทางเขา้สู ่ยา่นเมืองเกา่ของกรุงอมัสเตอร์ดมั ถา่ยรูปกบั พระราชวงัหลวงเกา่ ROYAL 

PALACE ณ ยา่นดามสแควร์ และ NATIONAL MONUMENT และใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์

เนมและสินคา้ของท่ีระลึกตา่งๆของประเทศเนเธอร์แลนด ์
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เดือนมีนาคม-พฤษภาคม สวนเคอร์เคน่ฮอฟเปิด ทางบริษัทจดัน าคณะเขา้ชมสวนดอกไม ้ณ เมืองลิสเซ ่

ชมดอกทิวลิปและเหลา่บรรดาพรรณไมต้า่ง ๆ 

 จนไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบั สู ่กรุงเทพฯ 

21.50 น.       ออกเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK150/EK372 

***แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ  

วนัท่ีแปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ….. 

  

 

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม 

ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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อตัราค่าใชจ้่าย 

ก าหนดเดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

ปี 2021 

20-27 ธนัวาคม (X’mas) 

25 ธนัวาคม – 1 มกราคม  

27 ธนัวาคม – 3 มกราคม (New Year) 

79,900.- 8,900.- 

ปี 2022 

22-29 ม.ค. / 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 

19-26 ก.พ. / 26 ก.พ.- 5 มี.ค. 

5-12, 19-26 มี.ค., 26 มี.ค.-2 เม.ย. 

69,900.- 8,900.- 

9-16 เม.ย. 79,900.- 8,900.- 

16-23, 23-30 เม.ย. 

7-14, 21-28 พ.ค. 

4-11, 18-25 มิ.ย. 

9-16, 23-30 ก.ค. 

6-13, 20-27 ส.ค. 

3-10, 17-24 ก.ย., 24 ก.ย.-1 ต.ค. 

8-15, 15-22, 22-29 ต.ค.,  

29 ต.ค.-5 พ.ย. 

12-19 พ.ย, 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

69,900.- 8,900.- 

3-10 ธ.ค. 79,900.- 8,900.- 

10-17, 17-24 ธ.ค. 69,900.- 8,900.- 

24-31 ธ.ค.  

29 ธ.ค.-5 ม.ค. 

31 ธ.ค.-7 ม.ค. 

79,900.- 8,900.- 

*ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ 

ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และคา่วีซ่า * 
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อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น(ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ ยนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเที่ ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ ( 4 ดาว)   

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ ยวตามรายการ 

7. คา่วีซา่เชงเกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี

คา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นัน้) 

8. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

9. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนัก

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรีด,มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษฯลฯ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ

คา่บริการพิเศษตา่ง ๆ 

6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

7. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 50 ยูโร 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้  

เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้*** 
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เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 40,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการ

เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมือง

นัน้มีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตาม

ความเหมาะสม*** 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บคา่มดัจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่ทวัร์เต็มจ านวนตาม

ราคาทวัร์  

- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋

เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติม

จากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตาม

เง่ือนไขสายการบินนัน้ ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของ

สายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดั

จ าตัว๋ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวี

ซา่แลว้  
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หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่น

จะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางหากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะ

ไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยู ่

กบัสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้  าระคา่มดัจ าทวัร์หรือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือ

ช าระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long 

leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( 

ผูใ้หญ ่) และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  
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• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ

ของสถานฑูต เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจ

ของทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อ

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

อากาศ และเหตุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือ

ถือวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่น

ใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่น 

จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 

• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์

นั้นๆ  
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ยืนยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยนั้นได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี่ ยน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ า

แลว้หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก

ในการเดินทางทอ่งเที่ ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทอ่งเที่ ยวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  

อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง

, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ ยวบิน, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกั

คราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการ

ทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่าง

บริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความ

ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลง

เอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการ

เปลี่ ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
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เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนศูนยย่ื์นวีซ่า เดอะพลาซา่ 

ชัน้ 4 ยนิูตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม 10330 

.................................................................................. 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 

1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทาง

ออกมาได ้

......................................................................................... 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซ่าแต่ละครัง้กบับริษทัทวัร ์จะตอ้งท าการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านัน้ โดยการย่ืนเป็นหมู่

คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน 

ข้ึนไป โดยทางศูนยร์บัย่ืน จะเป็นผูก้ าหนดวนัย่ืนวีซ่าเท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวนัท่ีก าหนด

ได ้อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม (Premium) ดงัน้ี คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-

in กรณีไมมี่คิวแลว้จะไปย่ืน 1,500 

.......................................................................................... 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือ

ส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทาง

จะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว จ านวน  

2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่น้ัน ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) 

(ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถึงขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่าง

ชัดเจน 

2.1ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไมส่วมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

2.2ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชีออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวน

ลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ 

และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เทา่น้ัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่ นอ้ง ท่ีมีสายเลือด

เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เทา่น้ัน) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 
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3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร 

ทะเบียนบา้น 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ 

ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาสูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนามรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาใบเปลี่ ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้ แจงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ี

สถานทูตดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะคิวเด่ียวเทา่น้ัน) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่น้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

(ลูกคา้กรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนขอวีซา่ในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเ่ร่ือยๆ) 

คา่แปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยร์ับย่ืนเป็นผูเ้รียกเก็บ) 


