
 

 



 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.00 น.  พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) 
 

วันท่ีสอง สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เจนีวา - โลซานน - เวเวย - เบิรน 
01.05 น. ออกเดินทางสูเมืองเจนีวา (GENEVA) ประเทศสวิตเซอรแลนดโดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี 

EK385/EK89*.*.*.แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ0500-0840 *.*.*. 

12.45 น. (เวลาทองถิ่น)เดินทางถึงเมืองเจนีวา(GENEVA) ประเทศ

สวิสเซอรแลนด หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เรียบรอยแลว 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองโลซานน (LAUSANNE)(64 

กม.)ชมเมืองสวยๆ ผอนคลายไปกับเมืองสงบที่อัดแนนดวย

ทิวทัศนแสนงาม ...เปนเมืองสําคัญสําหรับประชาชนชาวไทย

เพราะเมืองโลซานนเปนเมืองท่ีมากดวยความทรงจําและมีความผูกพันกันมายาวนาน ดวย

เปนเมืองท่ีพํานักในวัยเด็กของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 

๙  

ผานชมพิพิธภัณฑโอลิมปก (THE OLYMPIC MUSEUM)พิพิธภัณฑอันดับตนๆ ของยุโรป

และเปนจุดหมายยอดนิยมของนักทองเที่ยว อาคาร 3 ชั้นท่ีจัดแสดงเร่ืองราวตางๆ เกี่ยวกับ 

โอลิมปก เกมส (OLYMPIC GAMES)มีการจัดแสดงประวัติศาสตรของโอลิมปก ต้ังแตการริเริ่มการแขงขัน

ครั้งแรก 8 ศตวรรษกอนคริสตกาลท่ีประเทศกรีซ จนถึงการแขงขันโอลิมปกในปจจุบันและดานหนาจะมีรูป

ปนของนักกีฬาในแตละชนิดพรอมภาพถายท่ีนาประทับใจใหไดชมกัน ชมศาลาไทย (THAI PAVILION)เปน

สถานท่ีท่ีมองหาไดไมยากเพราะตั้งอยูบนพื้นท่ีกวางขวางใน สวนสาธารณะเดอน็องตู (DENANTOU PARK) 

ซึ่งหันหนาไปยังทะเลสาบเจนีวา ศาลาไทยแหงน้ีต้ังอยูโดดเดนเปนสงาสมสถานะการเปนสัญลักษณแหง

โอกาสครบรอบการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปของพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ศาลาไทยสีทองถูกออก

แบบอยางวิจิตรงดงามตามสไตลไทยแทดวยฝมือชางคนไทย มีขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตรและสงู 16 

เมตร สวยงามชนิดท่ีไมวาใครผานมาก็อดมองอยางชื่นชมไมได นําทานชมบริเวณ ทะเลสาบเลอม็อง (LAKE 

LEMAN) หรือทะเลสาบเจนีวา ชมบริเวณริมทะเลสาบสวยท่ีใหบรรยากาศชิลลๆ ชมทิวทัศนของภูเขาสงูท่ีอยู

โดยรอบและเมืองท่ีเห็นอยูตรงขามทะเลสาบน้ันคือประเทศฝร่ังเศสน่ันเอง ผานชมมหาวิหารโลซานน 

(LAUSANNE CATHEDRAL) มหาวิหารสําคัญของโลซานนท่ีต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมือง สังเกตเห็นได

งายดวยหอคอยและยอดโดมแหลมสูง มหาวิหารเกาแกแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแตป 1235 สวยงดงามดวย

สถาปตยกรรมสไตลโกธิค และหนาตางทรงกุหลาบขนาดใหญท่ีดานหนาน้ันก็ถือเปนผลงานศิลปะชั้นนําของ

ยุโรปโลยทีเดียว  

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองเวเวย (VEVEY)(28 กม.)เมืองริมทะเลสาบเจนีวาท่ีท้ังสวยและบรรยากาศดี 

ยังเคยเปนสถานที่อยูอาศัยของนักแสดงชื่อดัง ชารลี แชปลิน (CHARLIE CHAPLIN) เห็นไดจากรูปปน

ท่ีต้ังเปนอนุสรณอยูท่ีริมทะเลสาบเจนีวาน่ันเอง อิสระถายรูปกับรูปปนชารลี แชปลินพรอมชมวิวสวยๆ ท่ีริม

ทะเลสาบ ผานชมเนสเลยปาเลย (NESTLE PALAIS) หรือสํานักงานใหญของบริษัทเนสเลยท่ีมีชื่อเสียงไป

ท่ัวโลก ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารและเครื่องด่ืมชือ่ดัง..แลวนําทานออกเดินทางสู กรุงเบิรน(BERNE)(85 กม.) 

 



 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  HOLIDAY INN BERN WESTSIDEหรือเทียบเทา 

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

ออกเดินทางสูเมืองธูน (THUN) (29 กม.)เมืองสวยริมทะเลสาบท่ีอยูหางจากตัวเมืองเบิรนออกไปไมไกล 

เมืองทูนเปนเมืองเกาแกท่ีเราจะยังไดเห็นและสัมผัสถงึความเปนเมืองเกาสมัยยุคศตวรรษท่ี 12 ได และ

นอกจากตัวอาคารสวยๆ และทิวทัศนริมทะเลสาบทูน (LAKE THUN) ก็สวยไมแพกันเลย ...อิสระถายรูป

(ดานหนา) ปราสาทโอเบอรโฮเฟน (CASTLE OF OBERHOFEN) ปราสาทสีขาวสวยท่ีต้ังโดดเดนเปนสงา

สังเกตไดงายริมทะเลสาบธูน ถูกสรางขึ้นต้ังแตศตวรรษท่ี 13 เปลี่ยนมืองเจาของมาหลายตอหลายคน 

ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรแหงเบิรน (HISTORICAL MUSEUM OF BERN) ใหนักทองเที่ยวได

เขาชมความเปนมาประวัติศาสตรท่ียาวนานของพื้นท่ีในบริเวณน้ี ดวยความเกาแกและนาสนใจทําใหปราสาท

แหงน้ีเปนหน่ึงในมรดกชาติท่ีสําคัญของประเทศสวิตเซอรแลนด  

จากน้ันออกเดินทางสู กรินเดอวัลด (GRINDELWALD) (49 กม.)หมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบเขาท่ี

ต้ังอยูบริเวณตีนเขาท่ีความสงู 1,034 เมตร...นําทานขึ้นกระเชากอนโดลา (GONDOLA) เพื่อขึ้นไปบน ภูเขา

เฟรส (FIRST MOUNTAIN) ภูเขาท่ีสูง 2,166 เมตร ใหทานไดชมทัศนียภาพสวยๆ ของท้ังตัวเมืองดานลาง 

และเทือกเขาสูงท่ีรายลอมและถายรูปคูกับวิวสวยๆ กันอยางเต็มท่ี... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทาน น่ังกระเชาลงจากภูเขาเฟรสมายังเมืองกรินเดอวัลด....เพื่อเดินทางสู

เมืองอินเทอรลาเกน (INTERLAKEN) (20 กม.)มีความสูงท่ีระดับ 566 

เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล สวยดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามท้ังภูเขาสูงท่ีราย

ลอมและทะเลสาบ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  CITY OBERLANDหรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่  อินเทอลาเกน - กรินเดอวัลด - ยอดเขาจงุเฟรา - อินเทอลาเกน 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสูกรินเดอวัลด (GRINDELWALD) หมูบานเล็กๆ แตสวยงามกลางหุบเขาท่ีต้ังอยูบริเวณตีนเขา

ท่ีความสูง 1,034 เมตร ...นําทานสูสถานีรถไฟฟาเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาหเนนเพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขา 

จุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีเรียกวา TOP OF 

EUROPEน่ันคือเปนจุดท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปดวยความสูงสุดถงึ 3,466 

เมตร และระหวางน่ังบนรถไฟน้ันเราก็จะไดชมท้ังปาไมทุงหญาและ

อุโมงคท่ีมีการขุดสรางกันมาต้ังแตในชวงศตวรรษท่ี 19 รวมถึงบานท่ี

สรางในสไตลสวิสท่ีจะเห็นไดเปนระยะ และเม่ือขึ้นไปถึงยอดเขาจุงเฟรา

จะไดพบกับนักทองเที่ยวเต็มลานกวางเหนือหนาผาท่ีเปนจุดชมวิว รอบ

ขางสวยงามแทบลืมหายใจดวยหิมะบนยอดเขา ใหทานไดถายภาพและสัมผัสหิมะกันอยางเต็มท่ีแมจะไมใช

ฤดูหนาวก็ตาม  ..ชมธารนํ้าแข็ง หรือ กลาเซียร (GLACIER) ท่ีมีขนาดใหญตระการตา ท่ีบนยอดเขาแหงน้ียงั

มี อุโมงคนํ้าแข็ง (ICE PALACE)ใหเปนอีกหน่ึงสีสันในการเท่ียวจุงเฟรา มีการตกแตงอุโมงคเกาให

กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวชวนต่ืนเตน  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

บาย  นําทานขึ้นรถไฟท่ีอีกดานหน่ึงของยอดเขา เพื่อเดินทางจากจุงเฟราสูเมืองเลาเทอรบรุนเนน ระหวางทางแวะ

เปลี่ยนรถไฟท่ีสถานีไคลนฺไชเด็ด จุดเปลี่ยนและตอรถไฟท่ีพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ของประเทศไทยเคย

เสด็จมาเยือนเม่ือป 2440 จากน้ันน่ังรถไฟตอสูเมืองเลาเทอรบรุนเนนเพื่อน่ังรถโคชตอสูเมืองอินเทอรลาเกน 

(INTERLAKEN) ชมเมืองสวยที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูงแหงน้ี ซึ่งนอกจากเทือกเขาใหญแลว เมืองอิน

เทอรลาเกนยังเปนเมืองท่ีต้ังอยูระหวาง 2 ทะเลสาบใหญคือ ทะเลสาบธูน (LAKE THUN) และทะเลสาบ

เบรียนซ (LAKE BRIENZ) อาคารบานเรือนในเมืองสวนใหญจะสรางดวยสไตลสวสิท่ีสวยและดูอบอุนใหเรา

ไดซึมซับและสมัผัสกับความเปนสวิตเซอรแลนดอยางเต็มท่ีท้ังหมดรวมกันแลวทําใหเมืองน้ีนาสนใจและ

บรรยากาศดีจนกลายเปนเมืองรีสอรทพักรอนติดอันดับตนๆ เลยทีเดียว  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก   CITY OBERLANDหรือเทียบเทา 

วันท่ีหา  อินเทอลาเกน - ลูเซิรน-ซูก - ฟุสเซน 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (69 กม.)เมืองเล็กๆ กลางประเทศท่ีชวนอบอุนอยูริมฝงทะเลสาบลู

เซิรน (LAKE LUCERNE) มองเห็นแนวเทือกเขาแอลปเรียงสลับเปนทิวสวยงามทุกฤดูกาล และนอกจากทิว

เขาแลวลูเซิรนยงัมีปาไมคอนขางหนาแนนและทุงหญากวางใหญตามแนวเชิงเขา ความดี

งามของลูเซิรนคือเปนเมืองท่ียังคงอนุรักษความเกาแกของพ้ืนท่ีไวไดอยางดี แบงเขต

ชดัเจนระหวางเมืองเกาและเมืองใหม เท่ียวเขตไหนก็ประทับใจไปเสียหมด ชมสะพานไม 

ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) สะพานที่ดูไมเหมือนสะพานและมีอายุเกาแกมากกวา 600 

ป ท่ีวาไมเหมือนสะพานก็เพราะแวบแรกอาจดูคลายอาคารกลางนํ้าแตจริงๆ แลวสรางขึ้น

เพื่อใชขามไปมาระหวางสองฝงแมน้ํารอยซ (REUSS RIVER)ถายรูปกับอนุสาวรียสิงโต (LION 

MONUMENT)สัญลักษณสําคัญอีกชิ้นของลูเซรินถูกสรางขึ้นเพื่อเปนท่ีระลึกและเปนเกียรติแกเหลาทหาร

หาญชาวสวสิซึ่งสวนใหญเปนชาวลูเซิรนมากกวา700 คนท่ีออกรบ

และเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อครั้งเกิดสงครามปฏิวัติยุคพระเจาหลุยส

ท่ี 16 ซึ่งเปนการเจาะเน้ือหินและแกะสลักขึ้นรูปเปนประติมากรรม

สิงโตตัวใหญสวยงามมากแมจะมีใบหนาโศกเศราดังท่ีวาก็ตาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสูเมืองซุก (ZUG) (32 กม.)เมืองเล็กๆ ท่ีมีอดีตยาวนานตั้งแตศตวรรษท่ี 13 ชมยานเมืองเกาท่ี

นาสนใจมาก ท้ังแนวอาคารบานเกาแกท่ีสรางกันต้ังแตยุคกลาง จัตุรัสกลางเมืองและนํ้าพุท่ีตกแตงดวยรูปปน

สวยๆ ตามสไตลยุโรปก็มีใหชมมากมายในเมืองซุกแหงน้ี ไมพลาดชมไฮไลทของเมืองคือ หอ 

นาฬิกาสูง 25 เมตร ท่ีสรางในสมัยศตวรรษท่ี 13 แตยังคงทําหนาท่ีบอกท้ังเวลา วันท่ี และขางขึ้นขางแรมได

อยางถูกตองไมผิดเพี้ยน ในยานเมืองเกาน้ียังมีโบสถสไตลโกธิค 

และปราสาทเกาแกใหไดชมกันดวย 

จากน้ันออกเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (257 กม.)ประเทศ

เยอรมนีเมืองชนบทเล็กๆ ทางตอนใตของแควนบาวาเรีย พรอมดวย

ธรรมชาติท่ีสวยงาม บรรยากาศดีจากการท่ีมีภูเขา ปาไม และแมนํ้า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  EURO PARK HOTELหรือเทียบเทา 
 



 

วันท่ีหก  ฟุสเซน - เอททัล – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตนส  
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสูเมืองเอททัล (ETTAL)(52 กม.)เมืองเล็กๆ แสนเงียบสงบ ทางตอนใตของเยอรมนี ต้ังอยูใน

เขตแควนบาวาเรีย 

นําทานเขาชมอารามเอททัล (ETTAL ABBEY) อารามสีขาวอรามแหงน้ีเปนอารามในนิกายเบเนดิกติน สราง

ขึ้นต้ังแตป 1330 ตกแตงอยางหรูหราอลังการดวยศิลปะสไตลโกธิกผสมผสานสไตลบารอก งดงามดวย

ภาพเขียนฝาผนังแสนประณีต และรูปสลกัหินออนของพระแมมารี และงานปนชวนมองอีกมากมาย และแม

จะสรางมานานกวา 650 ปแลว แตอารามเอททัลแหงน้ีก็ยงัเปนอารามนิกายเบเนดิกท่ีใหญและสําคัญท่ีสุดใน

บริเวณเชิงเทือกเขาแอลปแหงน้ี 

จากน้ันเดินทางตอสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU)(50 กม.)เมืองเล็กๆ บรรยากาศสงบ

สบายท่ีต้ังอยูระหวาง 2 ปราสาทชื่อดัง คือ ปราสาทนอยชวานสไตน และปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานถายรูปกับ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา และ ปราสาทนอยชวานสไตน 

รวมถึงวิวสวยๆ โดยรอบปราสาทท่ีเปนปาสน และแนวเขานอยใหญท่ี

รายลอมอยู  

นําทานเดินทางกลับสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (4กม.)  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  EURO PARK HOTELหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

วันท่ีเจ็ด ฟุสเซน -ทิทิเช - ชไตนอัมไรน - ซูริค 
เชา        รับอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ (TITISEE) (244กม.)เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิทิเซ (TITISEE) ในเขตปาดํา 

(BLACK FOREST) ท่ีโดงดังของเยอรมนี อยูทางตอนใตของเยอรมนี เปนเมืองสวยทามกลางธรรมชาติท่ี

รายลอมทําใหกลายเปนเมืองตากอากาศยอดนิยมแหงหน่ึงเลย และนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเปน

เมืองตากอากาศสวยๆ แลวเมืองเล็กๆ แหงน้ียังเปนท่ีรูจักไปทั่วโลกในเรื่องของการเปนตนกําเนิดผลิต 

นาฬิกากุกกู (CUCKOO CLOCK) ท่ีผลิตจากตนสนในปาดําน่ีเอง ภายในเมืองจะมีรานขายนาฬิกามากมาย

หลายรานใหไดเลือกซื้อเลือกชอปเปนของฝากตามชอบ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  ออกเดินทางสูเมือง ชไตน อัม ไรน (STEIN AM RHEIN) (92กม.)เมือง

เล็กๆ ท่ียังคงอนุรักษบานและอาคารต้ังแตสมัยยุคกลางเอาไวไดอยาง

ครบถวน เมืองเล็กๆ แตมากดวยประวัติศาสตรอันยาวนาน นําทานชม

นํ้าตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป นํ้าตกไรน (RHINE FALLS)แมจะสูงเพียง 

23 เมตร แตความกวางน้ันมากถึง 150เมตรเลยทีเดียว ดวยความใหญของ 



 

นํ้าตกทําใหมีละอองนํ้าฟุงกระจายอยูโดยท่ัว แตความงามของนํ้าตกแหงน้ีมากี่ครั้งก็ไมเบ่ือเลย 

นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองซูริค (ZURICH) (54กม.) เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

21.55 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทยโดยสายการบินเอมิเรตสเท่ียวบินท่ี EK86/372 

 

วันท่ีแปด ประเทศไทย 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่อง0710-0930 *.*.*.  

18.55 น.  เดินทางสู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ…. 

****_ - - _ **** @@@ ****_ - - _ **** 

 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณา
แจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสรมิ 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

4-11 มี.ค. // 3-10 เม.ย.  
25 เม.ย.-2พ.ค. // 2-9 มิ.ย.  
3-10 มิ.ย. 

59,900.- 9,500 
 

3-10 ก.ค. 61,900.- 9,500 
 
*.*.*. อัตรานี้รวม*.*.*. 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยู 

ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงาน

เทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย

บริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (SINGLE) ,หองคู 

(TWIN/DOUBLE) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยก

หองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก

หองพัก 



** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน TRADITIONAL BUILDING หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมี

อางอาบนํ้า ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

และการเคลื่อนยายกลับประเทศ / 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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 

7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

8. คาวีซาเชงเกน 

 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

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

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, 

คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง 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 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของ

สถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวซีา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ

ลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวซีาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม

ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา

อยูเทาน้ัน  

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง



ตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติ

การเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวี

ซาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ

พาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวซีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเปนทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมือง
น้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตาม
ความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 

3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตาม
ราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสยีชีวติ จะตองมใีบรับรอบแพทยตามทีท่างบรษัิทระบุ
ขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยนักับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจ
ของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจาก
ทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตาม
เง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของ
สายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัด
จําตั๋ว หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซา
แลว 

 
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาต
ใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่านจะใชหนังสือ
เดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลวในกรณี
ที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผู
รวมเดินทางเปนสําคญั…. 
- หลังจากที่มีการจองทวัรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบรษัิทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ LONG LEG โดยปกตอิยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามทีส่ายการบินกําหนด 
เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเรว็ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง LONG 
LEG ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 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 ยินดคีืนเงินให
ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจ

ของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานได
ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรยีกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชญิทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 

และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ

ของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ และเหตุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคญั  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือ
วามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผืน่ใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุป
รวมกัน) 

 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บรษัิทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึง่ถอืเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดใน
การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน
เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต 
รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ 
 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิซีานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะพลาซา, ชัน้ 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจรุีสแควรถนนพญาไท แขวงวังใหม เขต
ปทุมวัน กทม10330 
เอกสารกรณุาเตรียม 1ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด 



ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาได 

หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 
คน ขึ้นไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจาย
เพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

คิวพรีเม่ียม2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-inกรณีไมมีคิวแลวจะไปย่ืน 
1,500 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 
เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
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 (รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทานั้น) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามี
ภรรยา 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” แทนช่ือสถานทูต
ท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูต
ท่ียื่น) 
 
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 (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสอง
ทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

คาแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเปนผูเรียกเก็บ) 



 
 


