
 

 

รหัสทัวร FNT1903242 
ทัวรสวิตเซอรแลนด GRAND SWISS 9 วัน 6 คืน (EK) 
เมืองมิลาน ชมเมืองเบลลาจิโอ เมืองโลคารโน เมืองอันเดอรแมท น่ังรถไฟกลาเซีย เอกซเพลส 
เมืองเซอรแมท ยอดเขากอรเนอรกรัท ยอดเขาแมทเทอรฮอรน เมืองมองเทรอ ปราสาทซีลอน 
เมืองเวเวย เมืองโลซานน เมืองเจนีวา ถายรปูกับนาฬิกาดอกไม ชมน้ําพุเจทโด กรงุเบิรน  
เมืองอินเทอรลาเกน เมืองลูเซิรน 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง      
วันวันท่ี 1ที่ 1                    สสนามบินสุวรรณภูมินามบนิสุวรรณภูมิ    
17.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 8-9 

เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกใหทานกอนข้ึนเครื่อง 

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

 
วันท่ีวันที่  22                สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ--มิลานมิลาน--เบลลาจิโอเบลลาจิโอ--ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม--OOUUTTLLEETT--โลคารโนโลคารโน  
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ 0050-0345 น. *.*.*. 
07.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลาง

ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมืองที่ข้ึนช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน… หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเบลลาจิโอ (BELLAGIO) (74 กม.) เมืองเล็กๆ ติด
ทะเลสาบโคโม(COMO) อยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ไมไกลจากพรมแดน
สวิตเซอรแลนด ...  
นําทาน เดินเลนและชมเมืองเบลลาจิโอ เปนเมืองเล็กๆ แตนารัก สวยงาม ลักษณะ
ของเมืองจะเปนทางเดินขึ้นบันได ซึ่งจะมรีานคาตางๆ ต้ังเรียงรายใหคุณได
เพลิดเพลินกับรานขายของที่ระลึก เครื่องใช ของตกแตงบาน รานขายชีส 
ผลิตภัณฑจากชีส ฯลฯ …. 
นําทานเดินทางสู FOX TOWN OUTLET (55 กม.) สนุกกับการชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมตางๆ ในราคาที่ถูก 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง *.*.*. 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโลคารโน (LOCARNO) (58 กม.) ทีต้ั่งอยูริมฝم�ง

ทะเลสาบแมกจิโอเร และยังเปนเมืองพักตากอากาศท่ีสําคัญของชาว
สวิตเซอรแลนด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก LOCARNO หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

 วันท่ีวันท่ี  33          โลคารโนโลคารโน  --  อันเดอแมทอันเดอแมท  --  กลาเซียเอ็กซเพรสกลาเซียเอ็กซเพรส  --  เซอรแมทเซอรแมท  --  แทซแทซ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองอันเดอรแมท (ANDERMATT) (105 กม.) เมืองเล็กๆ

นารักที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาและเปนชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส 
(GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มช่ืีอเสียงที่สุดของสวิตเซอรแลนด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
........น.  นําทานเดินทางโดยรถไฟสายสําคัญและสวยงามท่ีสุดเสนทางหน่ึงของประเทศ

สวิตเซอรแลนด นามวา กลาเซียเอ็กซเพลส 
(GLACIER EXPRESS) ช้ัน 2 ในระหวางการ
เดินทางทานจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามดุจ
ภาพวาดของสวิสตอนกลาง  ชื่นชมกบัขุนเขาท่ี
สลับซับซอนสวยงามเกินคําบรรยาย ทานจะได
เห็นบรรยากาศแบบชนบทๆ ยิ่งรถไฟเดินทางนานข้ึนเร่ือยๆ ก็ไดเขาสูธรรมชาติ
มากข้ึนทานจะเพลิดเพลินไปกับววิทิวทัศนไมรูเบื่อ ยิ่งชวงรถไฟวิ่งอยูบนเนินเขา 
ทําใหไดเห็นบรรยากาศตัวเมืองดานลาง และถามองไปดานหนาเหมอืนกับวากําลัง
เขาไปใกลภูเขาหิมะหลายๆลูกเรียงกันอยู ทานจะต่ืนตาต่ืนใจ...  

......... น จนกระทั่งรถไฟกลาเซีย เอกซเพลส เดินทางถึง เมืองเซอรแมท (ZERMATT) 
เมืองตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบนดินอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,620 เมตร 
ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมีแตอากาศบริสุทธ์ิ โดยหามรถที่ใชแกสและน้ํามัน เขามา 
นอกจากรถไฟฟ�า และรถมา ที่มีไวบริการนักทองเที่ยว ..... 
แลวนําทานน่ังรถไฟสูกอรเนอรกรัท ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผาน
ธรรมชาติทิวทัศนอันย่ิงใหญสวยงามท้ังสองขางทางตรงสู ยอดเขากอรเนอรกรัท ท่ี
มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 3,286 เมตร ณ ที่น้ี ทานจะไดพบจดุท่ีสวยท่ีสุด
ของการชมยอดเขาตางๆ โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮอรน ภูเขายอดคลายเขา
วัวโดดเดนที่ความสูง 4,478 เมตร …  

......... น จากน้ันนําทานกลับสู เมืองเซอรแมท (ZERMATT) เพื่อเปล่ียนการเดินทางโดยรถ
โคชสู เมืองแทซ (TAESCH)  
(280 ม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ELITE TAESCH หรอืเทียบเทา 
 
 



 

 

วันท่ีวันที่  44            แทซแทซ  --  มองเทรอมองเทรอ  --  เวเวยเวเวย  --  โลซานน โลซานน --  เจนีวาเจนีวา  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานออกเดินทางสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) ระหวางทาง
แวะถายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึง
ต้ังอยูบนจุดยุทธศาสตรท่ีดีที่สุด และทําเลท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของมองเทรอ 
(MONTREUX) เปนสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองท่ีมีช่ือเสียงในอดีต   
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองเวเวย (VEVEY) (7 กม.) เมืองท่ี ชารลี แชปลิน 
(CHARLIE CHAPLIN) ดาราตลกระดับโลกไดมาใชชีวิตชวงบั้นปลายท่ีน่ี ..แวะ
ถายภาพกับ –ที่ปลูกเรยีงรายงดงามอยูริมทะเลสาบ  
นําทานออกเดินทางสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (29 กม.) ชมตัวเมืองเกาสมัย
โบราณ ยานชอปปم�งปลาซแชง 
ฟรองซัวส มหาวิหารนอทเทรอดามอันเกาแก เร่ิมสรางเมื่อป ค.ศ.1718 และเปน
อาคารแบบโกธิคท่ีความสวยงามตดิอันดับยุโรปอีกดวย ... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่

ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทย
สงไปต้ังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 
จากน้ันเดินทางสู เมืองเจนีวา (GENEVA) (67 กม.) เมืองสําคัญอีกแหงหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด ต้ังอยูบริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มี
รูปคลายพระจนัทรคร่ึงเส้ียวยามขางแรม  
นําทานชมกรุงเจนีวาอันงดงามท่ีรายลอมดวยสวนสาธารณะ และองคการ
นานาชาติตางๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องคการกาชาดสากล ...
แวะถายรูปกับนาฬิกาดอกไม ชมน้ําพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สญัลักษณที่
งดงามริมทะเลสาบเจนีวา   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก GENEVA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีวันที่  55          เจนีวา เจนีวา --  เบิรน เบริน --  ยอดเขาจุงฟราวน ยอดเขาจุงฟราวน TTOOPP  OOFF  EEUURROOPPEE  --  อินเทอลาเกนอินเทอลาเกน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงเบริน (BERNE) (157 กม.) …เมืองที่มน้ํีาพุมากท่ีสุด
เมืองหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบิรน เมืองท่ีไดรับตําแหนงมรดกโลกทางดาน
วัฒนธรรมที่องคการยูเนสโกใหอนุรักษไว ชมมารคกาสเซ ยานเมืองเกาท่ี
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและรานเส้ือผาบูติค เปนยานท่ีปลอดรถยนต
จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว ชมอาคารเกาอาย ุ
200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนน

ที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไป
ดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ 
ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อาย ุ800 ปท่ีมี “โชว” ใหดู
ทุกๆช่ัวโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบ
เร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองกริลเดอวาล เพ่ือน่ังรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงฟ

ราวน TOP OF EUROPE สนุกกับการเลนหิมะบนยอดเขา และ เขาชมถํ้าน้ําแข็ง 
จนไดเวลานําทานลงจากยอดเขา โดยการน่ังรถไฟชมวิวทิวทัศนอีกฝم�งสู เมืองเลา
เทิรนบรุนเนน 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน (INTERLAKEN) (57 กม.)...เมือง
ตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมืองทามกลาง เทือกเขานอย
ใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานจะไดเห็นเขาจุงเฟราอันลือช่ือ (ข้ึนอยูกับสภาพดินฟ�า
อากาศ) นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยาง
ที่หลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังเคยใชเปนฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง 
“วันน้ีท่ีรอคอย” ถึงเมืองอินเทอรลาเกน  

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ที่พัก  CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีนที่  66            อินเทลาเกนอินเทลาเกน--หมูบานกรินเดอวัลดหมูบานกรินเดอวัลด--กรินเดลวลัดเฟยสตกรินเดลวลัดเฟยสต--ลูเซิรนลูเซิรน  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานกรินเดลวัลด  นํา

ทาน น่ังกระเชากอนโดลาขึ้นสู กรินเดลวัลด
เฟยสต (GRINDELWALD-FIRST) (20 กม.)...ซ่ึง



 

 

เปนที่ต้ังของยอดเขาเฟยสต ความสูง 2,168 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล …อิสระให
ทานไดสนุกกับกิจกรรมมากมาย อาทิ เฟยสตไกลเดอร (หน่ึงเดียวในยุโรป) รถ
คารทภูเขา ทร็อตติไบค และแบ็กจัมป� เคร่ืองเลนลาสุด ดวยระดับความสูงถึง 4-6 
เมตร  *.*.*. ไมรวมคาเคร่ืองเลนกิจกรรม *.*.*. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
..........น. นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (88 กม.) เมืองพักตากอากาศที่มี

นักทองเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แตยังรักษาสภาพแวดลอมไวไดเปนอยางดี....นําทาน
ถายรูปคูกับ อนุสาวรียสิงโต (LION MONUMENT) ซ่ึงแกะสลักอยูบนหนาผาของ
ภูเขาในเมืองเปนสัญลักษณใหระลึกถงึทหารรับจางชาวสวิสซ่ึงทํางานเปนทหารรักษา
พระองคพระเจาหลุยสที ่16 แหงฝร่ังเศส นําทานเดินขามสะพานไมที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของลูเซิรน (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเปนสะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขาม
แมน้ํา รุซซ (REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ป และยังเปนสัญลักษณของสวิส…อิสระ
ใหทานชอปปم�งสินคาช้ันนําของสวิสตามอัธยาศัย อาท ินาฬิกาชั้นนํา ผาลูกไมสวิส 
ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอเรีย นาฬิกากุกกู ฯลฯ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก IBIS LUCERNE หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีวันที่  77    ลูเซิรน ลูเซิรน --  ซูรคิซูริค  --  น้ําตกไรนน้ําตกไรน  --  เซนตมอริทซเซนตมอริทซ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) (53 กม.).....ชมเมืองซูริค บริเวณ

ถนนชอปปم�งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริคและใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด ถนนสายน้ี
ไมใชถนนสายท่ีดีท่ีสุดในสวิสอยางเดียวเทาน้ัน แตยังเปนถนนที่ดีท่ีสุดในยุโรปเลย
ทีเดียว เน่ืองจากเปนที่ต้ังของธนาคารใหญๆ มากมาย ชมยานเมืองเกาโบสถใหญ
ประจําเมือง ที่มคีวามงดงามของศิลปะที่ผสมผสานกันระหวางสวิส และเยอรมัน… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ชไตนอันไรน (STEIN AM RHEIN) (54 กม.)...เมืองท่ี
สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ตางๆใน
ประวติัศาสตร ท่ียังอนุรักษไว และมิไดถกูทําลายไป .. 
นําทานชมความยิง่ใหญ และความสวยงามของ น้ําตกไรน น้ําตกที่ใหญท่ีสุดใน
ทวีปยุโรป ใหทานไดช่ืนชมธรรมชาติ และถายรูปไวเปนที่ระลึก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซนต มอริทช (ST.MORITZ) (256 กม.)... เมือง

ตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอรแลนด และศูนยกลางกีฬาสกีท่ีมช่ืีอเสียงระดับ



 

 

โลก โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูในรัฐเกราบึนเดิน (GRAUBÜNDEN) เปนรัฐท่ีใหญท่ีสุด 
และอยูทางตะวันออกสุดของประเทศ ต้ังอยูบนยอดท่ีสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป� 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก ST.MORITZ หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีวันที่  88      เซนตมอริทซเซนตมอริทซ  --  รถไฟเบอรดินารถไฟเบอรดินา  --  ทีราโน ทีราโน --  มิลาน มิลาน --  ดูไบ ดูไบ --  ประทศไทยประทศไทย  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
......... น. นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟเมืองเซนต มอริทช เพ่ือเดินทางโดย รถไฟ 

BERNINA EXPRESS 
......... น. นําทานน่ัง รถไฟ BERNINA EXPRESS สู เมืองทีรา

โน   
......... น. ถึงสถานี เมืองทีราโน  (TIRANO)...เมืองเล็กๆ อยูใน

แควนเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เปน
เมืองชายแดนระหวางประเทศอิตาลี และสวิส ใหทานเพลิดเพลินตลอดเสนทางไป
ดวยบานเรือนสไตลอิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลลาเรียบหรูแสดงถงึฐานะของผู
ครอบครอง เนนความเรียบงายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ และตนไม 
ดอกไม สวนน้ํา น้ําพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ลอมรอบ ทําใหดูโดดเดน… 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) (168 กม.)... เมือง
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมืองท่ีขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวง
แหงแฟช่ัน 
จากน้ันนําทาน ถายภาพกับโบสถดูโอโมแหงมลิาน โบสถใหญอันดับ 3 ของ

ยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป 
โดยเร่ิมสรางต้ังแตป ค.ศ.1386 และท่ีนาท่ึงของโบสถ กคื็อการตกแตงประดับ
ประดาที่เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 
3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดวย
กระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริย วิคเตอร
เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ ..อิสระชอปปم�งภายใน
อาคารแกลเลอเรีย (GALLERIA VITTORIO EMMANUELE II) ชอปปم�งอาเขต
ที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มชีื่อเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของ เมืองมิลาน 
เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกัน
วา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจบิคาปชูิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผา
ทันสมัย อิสระใหทานเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ี หรือเลือกซื้อสินคา



 

 

ตามอัธยาศัย… จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินเมืองมิลาน เพ่ือเดินทาง
กลับสู ประเทศไทย 

21.35 น.    ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดย สายการบินเอมเิรตส เที่ยวบินที่ 
EK92/EK372 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ 0625-0940 น. *.*.*. 
 

วันท่ีวันที่  99                ประเทศไทยประเทศไทย  
18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 
 
หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ  
จะยึดถือความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 
 
อัตราคาใชจาย 

 อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

6-14 ก.พ. / 5-13 มี.ค. 
12-20 มี.ค.  
25 มี.ค. – 2 เม.ย. 

63,900 15,000 

 
** ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของ
ภาษีน้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และคาวีซา ** 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจาย
เกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทียบเทา  (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เครื่องปรับอากาศ 



 

 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับข้ึนหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
 



 

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองดื่มส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม

สามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน 
กรณีที่เมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานย่ืนวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  



 

 

- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรบัผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษัิทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 



 

 

สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 

จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทวัรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดงูาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบรษัิทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี



 

 

รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ 
 
 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะพลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม 
(Premium) ดังน้ี 
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมี
คิวแลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  



 

 

 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน  
2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือน หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
(ความยาวของหนากรณุาวัดจากศีรษะ
ดานบนถงึขางประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-
80% ของภาพอยางชัดเจน 
2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสส่ิงตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและค้ิวจะตองปรากฏบนภาพถาย 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 



 

 

IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม 
 
คาแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเปนผูเรียกเก็บ) 
 


