
 
 
 



 
มิลาน - ทะเลาสาบโคโม - OUTLET - โลคารโน 

ยอดเขากรินเดลวัลดเฟยสต  - ยอดเขากอรเนอรกรัท 

ทีราโน - รถไฟเบอรนินา - เซนต มอริทช  - กลาเซียเอ็กซเพลส - เซอรแมท - อันเดอแมท 

แทซ - มองเทรอ - เวเวย - โลซานน - เจนีวา - เบิรน - ลูเซิรน - ซูริค   

 

*.*.*. พิเศษรวม *.*.*. 

น่ังรถไฟเบอรนีนา, น่ังรถไฟกลาเซียรเอก็เพลส, น่ังรถไฟข้ึนสูยอดเขาจุงฟราวน TOP OF EUROPE, น่ังกระเชาข้ึน

สูยอดเขากริลเดอวัลเฟยส(ตามรอยละครลิขิตรัก, น่ังรถไฟข้ึนสูเซอรแมท 

กําหนดการเดินทาง      

วันแรกของการเดินทางวันแรกของการเดินทาง                    สนามบินสุวรรณสนามบินสุวรรณภูมิภูมิ    

17.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาท่ี 8-9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส 

(EK) เจาหนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373/EK101 

วันที่สองของการเดินทางวันที่สองของการเดินทาง                สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ--มิลานมิลาน--ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม--OOUUTTLLEETT--โลคารโนโลคารโน  

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0050-0345 น. *.*.*. 

07.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอิตาลี 

เมืองท่ีขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น… หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโคโม ชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม ถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก 

นําทานเดินทางสู FOX TOWN OUTLET (55 กม.) สนุกกับการชอปปงสินคาแบรนดเนมตางๆ ในราคาท่ีถูก 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปง *.*.*. 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโลคารโน (LOCARNO) (58 กม.) ท่ีต้ังอยูริมฝงทะเลสาบแมกจิโอเร และยังเปน

เมืองพักตากอากาศที่สําคัญของชาวสวิตเซอรแลนด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก LOCARNO หรือเทียบเทา 

 วันที่สามของการเดินทางวันที่สามของการเดินทาง          โลคารโนโลคารโน  --  อันเดอแมทอันเดอแมท  --  กลาเซียเอ็กซเพรสกลาเซียเอ็กซเพรส  --  เซอรแมทเซอรแมท  --  แทซแทซ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองอันเดอรแมท (ANDERMATT) (105 กม.) เมืองเล็กๆนารักท่ีถูกลอมรอบดวยภูเขาและเปน

ชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของ

สวิตเซอรแลนด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

........น.  นําทานเดินทางโดยรถไฟสายสาํคัญและสวยงามท่ีสุดเสนทางหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด นามวา กลาเซีย

เอ็กซเพลส (GLACIER EXPRESS) ชั้น 2 ในระหวางการเดินทางทาน

จะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามดุจภาพวาดของสวสิตอนกลาง  ชื่น
ชมกับขุนเขาท่ีสลับซับซอนสวยงามเกินคําบรรยาย ทานจะไดเห็น 



 

บรรยากาศแบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดินทางนานขึ้นเรื่อยๆ ก็ไดเขาสูธรรมชาติมากขึ้นทานจะเพลิดเพลินไปกับวิว

ทิวทัศนไมรูเบ่ือ ยิ่งชวงรถไฟวิ่งอยูบนเนินเขา ทําใหไดเห็นบรรยากาศตัวเมืองดานลาง และถามองไปดานหนา

เหมือนกับวากําลังเขาไปใกลภูเขาหิมะหลายๆลกูเรียงกันอยู ทานจะต่ืนตาต่ืนใจ...  

......... น จนกระท่ังรถไฟกลาเซีย เอกซเพลส เดินทางถึง เมืองเซอรแมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจ

สวรรคบนดินอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธ์ิ โดยหามรถท่ีใชแกส

และนํ้ามัน เขามา นอกจากรถไฟฟา และรถมา ท่ีมีไวบริการนักทองเที่ยว ..... 

แลวนําทานน่ังรถไฟสูกอรเนอรกรัท ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผานธรรมชาติทิวทัศนอันยิ่งใหญสวยงามท้ัง

สองขางทางตรงสู ยอดเขากอรเนอรกรัท ท่ีมีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 3,286 เมตร ณ ท่ีน้ี ทานจะไดพบจุดท่ี

สวยท่ีสุดของการชมยอดเขาตางๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮอรน ภูเขายอดคลายเขาวัวโดดเดนท่ีความสูง 

4,478 เมตร …  

......... น  จากน้ันนําทานกลับสู เมืองเซอรแมท (ZERMATT) เพื่อเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโคชสู เมืองแทซ (TAESCH)  

(280 ม.) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก ELITE TAESCH หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ีของการเดินทางวันที่ส่ีของการเดินทาง            แทซแทซ  --  มองเทรอมองเทรอ  --  เวเวยเวเวย  --  โลซานน โลซานน --  เจนีวาเจนีวา  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) ระหวางทางแวะถายภาพความงดงามของ 

ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งต้ังอยูบนจุดยุทธศาสตรท่ีดีท่ีสุด และทําเลท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ึง

ของมองเทรอ (MONTREUX) เปนสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองท่ีมีชื่อเสียงในอดีต   

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเวเวย (VEVEY) (7 กม.) เมืองท่ี ชารลี แชปลิน (CHARLIE CHAPLIN) ดารา

ตลกระดับโลกไดมาใชชีวิตชวงบ้ันปลายท่ีน่ี ..แวะถายภาพกับ –ท่ีปลูกเรียงรายงดงามอยูริมทะเลสาบ  

นําทานออกเดินทางสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (29 กม.) ชมตัวเมืองเกาสมัยโบราณ ยานชอปปงปลาซแชง 

ฟรองซวัส มหาวิหารนอทเทรอดามอันเกาแก เริ่มสรางเม่ือป ค.ศ.1718 และเปนอาคารแบบโกธิคท่ีความสวยงาม

ติดอันดับยุโรปอีกดวย ... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปปนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระ

เยาว และถายรปูกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยสงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 

จากน้ันเดินทางสู เมืองเจนีวา (GENEVA) (67 กม.) เมืองสําคัญอีกแหงหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ต้ังอยูบริเวณ

ตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบท่ีมีรูปคลายพระจันทรครึ่งเสี้ยวยามขางแรม  

นําทานชมกรุงเจนีวาอันงดงามท่ีรายลอมดวยสวนสาธารณะ และองคการนานาชาติตางๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, 

สภาแรงงานโลก, องคการกาชาดสากล ...แวะถายรูปกับนาฬิกาดอกไม ชมนํ้าพุเจทโด ท่ีสูงถึง 130 เมตร 

สัญลักษณท่ีงดงามริมทะเลสาบเจนีวา   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก GENEVA หรือเทียบเทา 

 

 



 

วันที่หาของกวันที่หาของการเดินทางารเดินทาง          เจนีวา เจนีวา --  เบิรน เบิรน --  ยอดเขาจุงฟราวน ยอดเขาจุงฟราวน TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE  --  อินเทอลาเกนอินเทอลาเกน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงเบิรน (BERNE) (157 กม.) …เมืองท่ีมีนํ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบิรน 

เมืองท่ีไดรับตําแหนงมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมท่ีองคการยูเนสโกใหอนุรักษไว ชมมารคกาสเซ ยาน

เมืองเกาท่ีปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเสื้อผาบูติค เปนยานท่ีปลอดรถยนตจึงเหมาะกับการ

เดินเท่ียว ชมอาคารเกาอายุ 200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสงูสุดๆ ของเมืองน้ี 

ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาใน

อาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อายุ 800 ปท่ีมี “โชว” 

ใหดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวน

ฮอลล) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวท่ีเปนสัญลักษณของกรุงเบิรน 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองกริลเดอวาล เพื่อน่ังรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงฟราวน TOP OF EUROPE สนุกกับ

การเลนหิมะบนยอดเขา และ เขาชมถ้ํานํ้าแข็ง จนไดเวลานําทานลงจากยอดเขา โดยการน่ังรถไฟชมวิวทิวทัศนอีก

ฝงสู เมืองเลาเทิรนบรุนเนน 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน (INTERLAKEN) (57 กม.)...เมืองตากอากาศสวยงามพรอม

ทะเลสาบ 2 แหงกลางเมืองทามกลาง เทือกเขานอยใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือชือ่ 

(ขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ) นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยางท่ีหลาย

คนยังไมเคยไดสัมผัส และยังเคยใชเปนฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง “วันน้ีท่ีรอคอย” ถึงเมืองอินเทอรลาเกน  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก  CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 

วันที่หนที่หกกของการเดินทางของการเดินทาง            อินเทลาเกนอินเทลาเกน--หมูบานกรินเดอวัลดหมูบานกรินเดอวัลด--กรินเดลวัลดเฟยสตกรินเดลวัลดเฟยสต--ลูเซิรนลูเซิรน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกรินเดลวัลด  นําทาน น่ังกระเชากอนโดลา

ขึ้นสู กรินเดลวลัดเฟยสต (GRINDELWALD-FIRST) (20 กม.)...ซึ่งเปน

ท่ีต้ังของยอดเขาเฟยสต ความสูง 2,168 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล …อิสระ

ใหทานไดสนุกกบักิจกรรมมากมาย อาทิ เฟยสตไกลเดอร (หน่ึงเดียวใน

ยุโรป) รถคารทภูเขา ทร็อตติไบค และแบ็กจัมป เครื่องเลนลาสุด ดวยระดับความสูงถงึ 4-6 เมตร  *.*.*. ไมรวม

คาเครื่องเลนกิจกรรม *.*.*. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

..........น. นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (88 กม.) เมืองพักตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากท่ีสุดในสวิสฯ แตยัง

รักษาสภาพแวดลอมไวไดเปนอยางดี....นําทานถายรูปคูกับ อนุสาวรียสิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู

บนหนาผาของภูเขาในเมืองเปนสัญลักษณใหระลึกถงึทหารรับจางชาวสวสิซึ่งทํางานเปนทหารรักษาพระองคพระเจา

หลุยสท่ี 16 แหงฝร่ังเศส นําทานเดินขามสะพานไมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิรน (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเปนสะพานไม

ท่ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมนํ้า รุซซ (REUSS) อายเุกาแกกวา 400 ป และยังเปนสัญลักษณของสวิส…อิสระ 

 



 

ใหทานชอปปงสนิคาชั้นนําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนํา ผาลูกไมสวสิ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย 

นาฬิกากุกก ูฯลฯ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก IBIS LUCERNE หรือเทียบเทา 

วันที่วันที่เจ็เจ็ดดของการเดินทางของการเดินทาง              ลูเซิรน ลูเซิรน --  ซูริคซูริค  --  นํ้าตกไรนนํ้าตกไรน  --  เซนตมอริทซเซนตมอริทซ  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) (53 กม.).....ชมเมืองซูริค บริเวณถนนชอปปงท่ีหรูหราท่ีสุดในเมืองซู

ริคและใหญท่ีสดุในสวิตเซอรแลนด ถนนสายน้ีไมใชถนนสายท่ีดีท่ีสุดในสวิสอยางเดียวเทาน้ัน แตยังเปนถนนท่ีดี

ท่ีสุดในยุโรปเลยทีเดียว เน่ืองจากเปนท่ีต้ังของธนาคารใหญๆ มากมาย ชมยานเมืองเกาโบสถใหญประจําเมือง ท่ีมี

ความงดงามของศิลปะท่ีผสมผสานกันระหวางสวิส และเยอรมัน… 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ชไตนอันไรน (STEIN AM RHEIN) (54 กม.)...เมืองท่ีสวยงาม และยังคงทัศนียภาพ

ของธรรมชาติท่ีงดงามของสถานท่ีตางๆในประวัติศาสตร ท่ียังอนุรักษไว และมิไดถูกทําลายไป .. 

นําทานชมความยิ่งใหญ และความสวยงามของ นํ้าตกไรน นํ้าตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป ใหทานไดชื่นชม

ธรรมชาติ และถายรูปไวเปนท่ีระลึก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซนต มอริทช (ST.MORITZ) (256 กม.)... เมืองตากอากาศท่ีแพงท่ีสุดใน

สวิตเซอรแลนด และศูนยกลางกีฬาสกีท่ีมีชื่อเสยีงระดับโลก โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูในรัฐเกราบึนเดิน 

(GRAUB�NDEN) เปนรัฐท่ีใหญท่ีสุด และอยูทางตะวันออกสุดของประเทศ ต้ังอยูบนยอดท่ีสูงท่ีสุดของ

เทือกเขาแอลป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก ST.MORITZ หรือเทียบเทา 

วันที่แปดของการเดินทางวันที่แปดของการเดินทาง      เซนตมอริทซเซนตมอริทซ  --  รถไฟเบอรดินารถไฟเบอรดินา  --  ทีราโน ทีราโน --  มิลาน มิลาน --  ดูไบ ดูไบ --  ประทศไทยประทศไทย  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

......... น. นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองเซนต มอริทช เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS 

......... น. นําทานน่ัง รถไฟ BERNINA EXPRESS สู เมืองทีราโน   

......... น. ถึงสถานี เมืองทีราโน  (TIRANO)...เมืองเล็กๆ อยูในแควนเวทตินทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี เปนเมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลี และสวิส ให

ทานเพลิดเพลินตลอดเสนทางไปดวยบานเรือนสไตลอิตาเลียนริมทะเลสาบ 

และวลิลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง เนนความเรียบงาย

ทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ และตนไม ดอกไม สวนน้ํา นํ้าพุ ทะเลสาบ เนินเขา ท่ีลอมรอบ ทําใหดูโดด

เดน… 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) (168 กม.)... เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ

อิตาลี เมืองท่ีขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชัน่ 

จากน้ันนําทาน ถายภาพกับโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคท่ี

หรูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแตป ค.ศ.1386 และท่ีนาท่ึงของโบสถ  



 

ก็คือการตกแตงประดับประดาท่ีเนนความหรูหราอยางเต็มท่ีโดยเฉพาะรูปปนรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 

ชิ้น ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สราง

ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริย วิคเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ ..อิสระชอปปง

ภายในอาคารแกลเลอเรีย (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ชอปปงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง

ของโลก มีชื่อเรยีกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของ เมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว 

ยังมีรานกาแฟท่ีเรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ สามารถน่ังจิบคาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย 

อิสระใหทานเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ี หรือเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย… จากน้ันนําทาน

เดินทางสู สนามบินเมืองมิลาน เพื่อเดินทางกลบัสู ประเทศไทย 

21.35 น.       ออกเดินทางกลบัสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK92/EK372 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0625-0940 น. *.*.*. 

 

วันที่เกาวันที่เกาของการเดินทางของการเดินทาง                                ประเทศไทยประเทศไทย  

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 

**********  
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

อัตราคาใชจาย 

 อัตราคาใชจาย 
ผูใหญ 

พักหองคู 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

6-14 ก.พ. / 5-13 มี.ค. 

12-20 มี.ค.  

25 มี.ค. – 2 เม.ย. 

63,900.- 

15,000.- 

1-9 เม.ย.  

30 เม.ย.-8 พ.ค. 

6-14 พ.ค. 

29 พ.ค.-6 มิ.ย. 

10-18 มิ.ย. 

24 ก.ค.-1 ส.ค. 

68,900.- 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ข้ึนราคาของภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดนิทาง และคาวีซา ** 

 

 



 

อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตอง 

อยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 

5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

 

อัตรานี้ไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 



 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 

8. คาวีซาเช็งเกน 4,900.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณี 

ถามีคาใชจายเกดิขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

**กรณุาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจรงิ 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสนํ้ีาเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสดุวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชาํระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบรษัิทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได 
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสขุภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  



และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสาํหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทน
ประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืน
คาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอง
แจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทาน
ผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ 

 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะพลาซา, ชัน้ 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุม
วัน กทม 10330 



เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 
ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้น
ไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังนี้ 
คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีควิแลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จํานวน  
2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความ
ยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของ
หัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-80% ของภาพ
อยางชัดเจน 

2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสส่ิงตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวซีา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement 
เทานั้น) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 
เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู
เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน 
(เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

คาแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเปนผูเรียกเก็บ) 



 


