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อาหารพิเศษ : ขาหมเูยอรมนั และ สวิสฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
2 ดไูบ-ซูรคิ-หมูบ่า้น ISELTWALD-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้       × × √ 

3 ยอดเขาชลิธอรน์-เมอืงลูเซริน์-สะพานไมช้าเปล   √ √ √ 

4 เมอืงฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ √ √ √ 

5 เมอืงโอเบอรอ์มัเมอรเ์กา-เมอืงมวินิค √ √ × 

 



 
 
 
 
 
 
 

พระราชวงันิมเฟนเบริก์ 
6 มวินิค-BMW WELT-อลัลแีอนซอ์ารน่ีา-จตัุรสัมาเรยีน

สนามบนิ 
√ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
 
 

 
   

     

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-ซูริค-หมู่ บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น      

                        (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK385 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เที่ยวบินที่ EK087 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.20 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บา้นที่มี
ประวตัิศาสตรย์าวนานตัง้แต่ ค.ศ.1146 ประกอบดว้ยทศันียภาพที่สวยงามของทะเลสาบ
เบรียนซ ์อิสระใหท้่านเดินเลน่ถ่ายรูปภายในหมู่บา้นตามอธัยาศยั นอกจากนัน้ที่หมู่บา้น
แห่งนีย้ังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าซีรี่ยช่ื์อดัง Crash Landing On You จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอรล์าเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ
ทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) จากนั้นอิสระใหท้่านไดส้ัมผัส



 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 
OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่ นๆ  อี ก
มากมาย 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Hey Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วันที่สาม ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สเตคเคล
แบรก์ (Stechelberg) เพื่อขึน้กระเชา้ไปยงั ยอดเขาชิลธอรน์ (Schilthorn) บนความสงู 
2,970 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ยอดเขา
แห่งนีเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตเ์จมส์
บ อ น ด์  007 <<On Her Majesty’s 
Secret Servcie>> ท่านสามารถเที่ยว
ชมหอ้งจดัแสดงเก่ียวกบัภาพยนต ์และ
ที่ด้านบนยอดเขาท่านสามารถสัมผัส
หิมะไดต้ลอดทัง้ปี นอกจากนัน้ท่านยัง
สนุกสนานกบักิจกรรมอื่นๆไดท้ี่สถานี Brig จะมีทางเดินพืน้กระจก รวมถึง เสน้ทางเดิน
บนหนา้ผา (Thrill Walk) ซึ่งบางช่วงเป็นพืน้กระจก บางช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไป
เห็นแต่พืน้สีขาวปกคลมุดว้ยหิมะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีไม่ควรพลาด 



 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา น าท่านลงจากยอดเขาและเดินทาง
สู่ เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้บัสมญา
นามวา่ หลงัคาแห่งทวีปยโุรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูง
เสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมี
ภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยู่
ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดง
ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม  น า
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชา
เปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) 
ซึ่งขา้มแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่เก่าแก่ 
ที่ สุด ใน โลก  มีอายุหลายร้อย ปี  เ ป็น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลู
เซิรน์เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพาน
ที่แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน า้ จั่วแต่ละ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นีถู้กไฟไหม้
เสียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่านเที่ยวชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและ
แกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้ง
ขึน้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซื่อสตัย ์จงรกัภกัดี ที่เสียชีวิตใน
ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้อ้งกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวตัิใหญ่สมยัพระเจา้หลยุส์
ที่ 16 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 47 Hotel Konstanz หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ส่ี เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์                 (B/L/D) 



 
 
 
 
 
 
 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองฟุสเซ่น 
เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตัง้อยู่สดุถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุง่เรืองในอดีตตัง้แต่ยคุโรมนั
ที่ใชเ้มืองนีเ้ป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซือ้ขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตัง้อยู่ทาง
แคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้าน
ทศันียภาพอนัเป็นที่กล่าวถึง ชมทิวทศันร์ิมสองขา้งทางที่เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของ
ขนุเขา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านขึน้สู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์
ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา
แอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลดุวิกที่ 
2 แห่งบาวาเรยี ในช่วง ค.ศ. 1845-
86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สดุ
อีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาท
ตัง้อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ 
สงูกวา่ 200 เมตร เข้าชมปราสาท
นอยชวานสไตน์  เป็นปราสาท
หลงัใหญ่สีขาว ตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ปราสาทหลงันีเ้พิ่งไดร้บัขนานนามว่า นอย
ชวาน สไตน ์ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยล์ุดวิกที่ 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 
เที่ยวชมหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ใชใ้นการแสดงโอเปร่า
และคอนเสิรต์ แมก้ระทั่งราชาการต์นูอย่าง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งนี
ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรยีบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 My Park Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ห้า เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา-เมืองมิวนิค -พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  

                     (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอร์
อัมเมอรเ์กา (Oberammergau) เมืองเล็กๆในแควน้บาวาเรีย มีช่ือเสียงมากทางดา้น
การแกะสลกัไม ้โดยแกะสลกัเรื่องเรื่องราวหรือฉากเหตกุารณท์างศาสนาคริสตเ์ป็นหลกั 
อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่มีภาพวาดสวยงามบนก าแพง มีระเบียงประดบัดว้ยกระถาง



 
 
 
 
 
 
 

ตน้ไมแ้ละดอกไมเ้ล็กๆอย่างสวยงาม เมืองโอเบอรอ์มัเมอรเ์กายงัใชเ้ ป็นสถานที่จดังาน 
Passion Play ที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนีซึ่งจะจัดขึน้ทุกๆ 10 ปี โดยชาวบา้นจะมาร่วม
แสดงละครกลางแจง้ ซึง่จะบอกเลา่เรื่องราวในบัน้ปลายพระชนมชี์พของพระเยซู 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค เมือง
หลวงของแควน้บาวาเรยีและเมืองหลวงแห่งเบียรข์องยโุรป มิวนิคไดช่ื้อวา่เป็นเมืองมที่รุม่
รวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนสซองส์ น าท่านมาถ่ายภาพ
พระราชวังนิมเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์เป็นวงัฤดรูอ้นของ พระ
ราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสรา้งปราสาทคือเฟอรด์ินานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็ค
เตอรแ์ห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอ
สติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็ม
มานเูอลเจา้ชาย อีเล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรียสว่นกลางของวังสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 1675 ก่อน
ขบัรถพาชมสถานที่ส  าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
 Hotel Mercure Munich South Messe หรอืเทยีบเทา่ 

วันทีห่ก มิวนิค- BMW WELT-อัลลีแอนซ์อารีน่า-จัตุรัสมาเรียน-สนามบิน     

                            (B/L/-) 

เช้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่BMW WELT 
อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่
ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจดัแสดง
รถยนต์ รุ่ น ใหม่ ทุ ก รุ่ น ของบี เ อ็ ม
ดบับลิว ใหท้่านเดินเล่น เลือกซือ้ของ
ที่ ระลึกของบี เอ็มและมินิคู เปอร์  
จากนั้นน าท่ านถ่าย รูปด้านหน้า 
สนามกีฬาอัลลีแอนซ์อา รี น่า 
(Allianz Arena) สนามฟตุบอลนีถื้อว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของยโุรปสามารถจุ
ผูช้มไดก้ว่า 66,000 คน ไดก้ลายเป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องเมืองมิวนิคไปเป็นที่เรียบรอ้ย 
ความโดดเด่นของสนามแห่งนีค้ือรูปลกัษณท์ี่เหมือนกบัห่วงยางพลาสติกเป่าลมสีขาวใบ
ใหญ่ยกัษโ์ดยสรา้งจากวสัดโุพลิเมอรช์นิดใหม่ที่เรียกว่า ETFE Foil ซึ่งมีความทนทานต่อ



 
 
 
 
 
 
 

สภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไดด้ีเลิศ นอกจากนัน้สนามแห่งนีส้ามารถเปลี่ยนสีได ้คือ 
สีขาว สีแดง และสีน ้าเงิน หลอดไฟที่เปลี่ยนได้เพื่อที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์บอกว่า
ขณะนัน้สนามก าลงัมีการแข่งขนัของทีมอะไร โดยสีแดงคือทีมบาเยิรน์ มิวนิค สีน า้เงินคือ
ทีม 1860 มิวนิค สว่นสีขาวนัน้จะเปิดเม่ือทีมชาติเยอรมนีก าลงัแข่งขนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร น าท่านสูบ่รเิวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่
ส  าคญัของมิวนิค เช่น เฟราเอ่นเคียร์
เ ช่อ  (Frauenkirche-Church Of Our 
Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัว
หอมคู่ที่สรา้งดว้ยอิฐแดงสูง 99 เมตร 
เป็นอีกหนึ่งสญัลกัษณข์องเมืองมิวนิค 
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (Peterskirche-
St.Peter Church) โบสถห์ลงัแรกและเก่าแก่ที่สดุของเมือง จากนัน้อิสระใหทุ้กท่านเดิน
เลน่หรือชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบิน 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK052 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

06.30 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบรษิัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 



 
 
 
 
 
 
 

 

วนัเดินทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

21-27 ม.ิย. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 
EK087 DXBZRH 08.40-13.20 
EK052 MUCDXB 22.35-06.30 
EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

66,900 12,000 

ราคาส าหรับเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการท่ีรวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
• ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง
ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพ่ือมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
 

อตัราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 700 x 7 วนั = 700 บาท 
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 
• ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาล) 
• ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย  

(เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลก าหนด) 
 



 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 



 
 
 
 
 
 
 

และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณทีี่ท างานอสิระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 



 
 
 
 
 
 
 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณท่ีีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการย่ืนที่
เปลีย่นแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอพัเดตข้อมูลให้ทราบอกีคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 



 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี..........................................ถงึวนัท่ี................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

******************************************************************************* 

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


