
 

GRAND SWITZERLAND 9 วัน (EK) 

ซูริค-ชไตน์อัมไรน์-น้ำตกไรน์-ยอดเขาจุงเฟราน-์ล่องเรือวิทซ์เนา-ยอดเขาริก ิ

ลูเซิร์น-รถไฟเบอร์นินา-กลาเซียเอ็กซ์เพลส-เซอร์แมท-ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  

แทซ-มองเทรอ-โลซานน์-เจนีวา-เบิร์น-ซูริค  

กำหนดการเดินทาง    ราคาทัวร์รวมทุกอย่าง ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายโค

วิดทั้งในประเทศไทยและประเทศตามรายการทัวร์     

วันแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 

สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหนา้ที่จากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรับและอำนวย

ความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

 

วันที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูริค - ล่องเรือทะเลสาบ - อินเทอร์ลาเก้น   

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 05.00-08.25 น. *** 

12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว … 



นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรอื เพื่อนำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น 

ที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอล์ป ซึง่ทะเลสาบลเูซิร์น เป็นทะเลสาบท่ีมี

นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในสวิสฯ  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (68 กม.)...

เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลาง 

เทือกเขานอ้ยใหญ ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ 

(ขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม ้สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ

คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส ถึงเมืองอินเทอร์

ลาเก้น (INTERLAKEN) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง   อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราวน ์- กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟเมืองกรินเดอร์วาลว์ (GRINDELWALD 

GRUND) เพ่ือกระเช้า 

ไอเกอร์เอ็กซ์เพรส (EIGER EXPRESS)ขึ้นสู่ ยอดเขา

จุงฟราวน์ TOP OF EUROPE ด้วยเวลาเพียง 15 นาท ี

เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอัน

งดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้น

อิสระให้ท่านได้สัมผัสและเล่นสนุกกับการเล่นหิมะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขา  

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ท่ีจะเก็บภาพท่ีระลึกบนลานกว้างที่เต็มไป

ด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร จึง

นำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นทางหนึ่ง โดยการ

นั่งรถไฟชมวิวทิวทัศน์อีกฝั่งสู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTER 

BRUNNEN)…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (79 กม.)...นำท่าน

ถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้า

ผาของภูเขาในเมืองเปน็สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงาน

เป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที ่16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้าม

สะพานไม้ท่ีมีชือ่เสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ท่ี

มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ ์(REUSS) อายุเก่าแกก่ว่า 400 ปี 

และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระใหท้่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตาม



อัธยาศัย อาท ินาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ชอ็คโกแลต มีดพับวิคทอเรีย 

นาฬิกากุ๊กก ูฯลฯ  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง   ลูเซิร์น - วาดุส - ทีราโน่ - BERNINA EXPRESS - เซนต์มอริทซ์ - 

ลเูซิร์น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู ่เมืองวาดุซ (VADUZ) (132 กม.) เมืองหลวงของ

ประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆท่ีถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอล์ปท่ีไม่มี

ทางออกสูท่ะเล...อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (TIRANO) (180 กม.) เมืองเล็กๆ อยูใ่น

แคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่าง

ประเทศอิตาลี และสวิส ให้ท่านเพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือน

สไตล์อิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูค้รอบครอง 

เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวน

น้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนนิเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น… 

 นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองทีราโน ่เพือ่เดินทางโดย รถไฟ BERNINA 

EXPRESS ไปยัง เมืองเซนต์มอริทซ ์(ST MORITZ)  

 ถึงสถาน ีเมืองเซนต์มอริทซ์ (ST MORITZ) เมืองตากอากาศที่มชีือ่เสียง และ

ศูนย์กลางกีฬาสกีที่มชีื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดนิ

(GRAUBÜNDEN)เป็นรัฐที่ใหญท่ี่สุดและอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ 

ต้ังอยู่บนยอดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากน้ีแล้วเมืองตากอากาศ

แห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาว 2 ครั้ง..นำ

ท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซิร์น  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  LUCERNE  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง                  ลูเซิร์น - อันเดอร์แมท - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู ่เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) ...เมืองเล็กๆน่ารักๆ 

ที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป ์



เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์นามว่า  

กลาเซียเอก็ซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) (ชั้น2) ทา่นจะได้ชื่นชมกับสาย

ธาร และขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย  จนกระทั่งรถไฟกลาเซีย 

เอ๊กซ์เพลส ....เดินทางถึงเมืองแทซ (TASCH) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  TASCH HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง  แทซ - เซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - มองเทรอ - โลซานน์ - 

เจนีวา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู ่เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) (39 กม.)...เมืองตากอากาศที่

สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่

ไว้ให้มีแต่อากาศบริสทุธิ ์โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจาก

รถไฟฟ้า และรถม้า ทีม่ีไว้บริการนักท่องเท่ียว ซึ่งท่านจะประทับจาก

ประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้  

นำท่านเดินทางโดยรถไฟ จาก เซอร์แมท (ZERMATT) สู่ ยอดเขากอร์

เนอร์กรัท ผ่านชมทิวทัศน์อันยิง่ใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์

เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่

สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงาม

อีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ …นำท่านเดินทางโดยรถไฟต่อสู่ 

เมืองแทซ (TASCH) แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย อออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (140 กม.)...ระหว่างทางแวะ

ถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่ง

ต้ังอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และทำเลที่งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ 

(MONTREUX) เป็นสถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีต   

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน ์(LAUSANNE) (31 กม.)...ชมตัวเมืองเก่า

สมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้งปลาซแชงฟรองซัวส ์มหาวิหารนอทเทรอดามอัน

เก่าแก ่เริ่มสร้างเมื่อป ีค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติด

อันดับยุโรปอีกด้วย ... 



จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (66 กม.)... เมืองสำคัญอีกแห่ง

หนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ต้ังอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา 

ทะเลสาบท่ีมีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก RAMADA ENCORE GENEVE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง              เจนีวา - เบิร์น - เวกกีส ์- ยอดเขาริกิ - ซูริค 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การ

นานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาต,ิ สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาด

สากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม ้ชมน้ำพุเจทโด ทีสู่งถึง 130 เมตร 

สัญลักษณ์ที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา   

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE) (160 

กม.)......เมอืงที่มีน้ำพุมากที่สดุเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิร์น 

เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การ

ยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปัจจุบันเต็มไป

ด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบตูิค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์จึง

เหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอาย ุ200 - 300 ปี ชมถนนจุง

เคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วย

ร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น 

อาย ุ800 ปีที่มี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชัว่โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วิน

เซนต์รัทเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เปน็สัญลักษณ์

ของกรุงเบริ์น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวกกีส์  (WEGGIS) (136 กม.) เมืองน่ารกัริม

ทะเลสาบลูเซิร์นเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความเป็นธรรมชาติ อากาศดี...แล้วนำท่าน

นั่งรถไต่เขา RIGI ถือเป็นรถไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากความสงูจาก

ระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (RIGI KULM) เป็นที่รู้จักกันในฐานะ 

ราชินีแห่งเทือกเขา (MONS REGINA) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ

ยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา อิสระชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วย

ธรรมชาติของทะเลสาบลูเซิร์น (LUZERN) และ ซุก (ZUG) 

….…. น นำท่านลงจาก ยอดเขาโดยเคเบิ้ลคาร ์ที่จะให้ทา่นได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง 

  จนกระทั่งถึง เมืองเวกกีส ์  



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ (ZURICH) (49 กม.)...ชมเมืองซูริค 

บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรหูราที่สุดในเมืองซูริคและ

ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่าง

เดียวเท่านัน้ แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของ

ธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจำเมือง ที่มีความ

งดงามของศิลปะที่ผสมผสานกันระหว่างสวิส และเยอรมัน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปดของการเดินทาง           ซูริค - น้ำตกไรน์ - ประเทศไทย  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อนัไรน์ (STEIN AM RHEIN) (55 

กิโลเมตร)...เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของ

สถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถกูทำลายไป นำท่านชม

ความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน ์น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป 

ให้ท่านได้ชืน่ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลับสู ่ประเทศไทย  

14.35 น.       ออกเดินทางกลับสู ่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส ์ เที่ยวบินท่ี 

EK088/EK384 

*** เปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 23.45-03.05 น. *** 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง                ประเทศไทย 

12.05 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ….. 

**********  

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 

จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าใช้จ่าย   



วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

23 ก.พ.-3 มี.ค. / 6-14 มี.ค. / 18-26 มี.ค. 

21-29 มี.ค. / 3-11 เม.ย.  

85,900.- 15,900.- 

9-17 เม.ย. / 10-18 เม.ย. (Songkran) 

11-19 เม.ย. / 12-20 เม.ย. (Songkran)  

95,900.- 18,900.- 

24 เม.ย.-2 พ.ค. 1-9 พ.ค. / 22-30 พ.ค.  

29 พ.ค.-6 มิ.ย. / 5-13 มิ.ย. / 19-27 มิ.ย. 

26 มิ.ย.-4 ก.ค.  3-11 ก.ค. / 17-25 ก.ค.  

24 ก.ค.-1 ส.ค. / 7-15 ส.ค. / 21-29 ส.ค.  

28 ส.ค.-5 ก.ย. / 4-12 ก.ย. / 18-26 ก.ย.  

25 ก.ย.-3 ต.ค. / 2-10 ต.ค. / 9-17 ต.ค.   

85,900.- 15,900.- 

16-24 ต.ค. / 23-31 ต.ค. 88,900.- 

15,900.- 6-14 พ.ย. / 20-28 พ.ย. / 27 พ.ย.-5 ธ.ค.  85,900.- 

4-12 ธ.ค. / 11-19 ธ.ค. 88,900.- 

23-31 ธ.ค. / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 95,900.- 18,900.- 

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของ

ภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า* 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วน

ใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ้นหลายเท่าตัว 

หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้

ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิม่ค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่



คนละช้ันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี

ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพกั 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมคีวามจำเป็นต้องแยก

ห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน

เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้อง

ที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และ

ห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมา

ตามกำหนดได้ กรณถี้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่)  

9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  

10. ค่าทิป 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง

ของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 

1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ

ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,มินิบาร์และทีวีช่องพิ เศษฯลฯ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มส่ังพิเศษค่าบริการพิเศษต่าง ๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  



7. ค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ เกี่ยวกับโควิด 

 

***กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ทา่นได้รับถือเป็น

สัญญาการเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า*** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการ

อนุมัติวีซ่าหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก 

เช่น กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเกบ็ค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณ ี

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บ

ค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระ

ค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น คา่วีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจาก

ทางบรษิัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสาย

การบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยนักับสายการบินและ

ตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบนิและบริษัท

ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่า

และค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

 

 

หมายเหตุ  



- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ

สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือ

ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกอง

ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทกุข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระ

ผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่สายการบินกำหนด เชน่ ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้อย่าง

รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ำหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg 

ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำ

กรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการ

พิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก

ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 



• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ

ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

สถานฑูต เพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่

ละประเทศ จะถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ

ทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชง

เก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้

ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ

ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่

ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 

ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณา

อนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่

ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทกุข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ

คำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุรา

บนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจ



ผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นใหก้่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วน

ใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพื่อความปลอดภัย / เว้นมใีบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกวา่กว่า 2 

ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน

เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝา่ยขาย

ก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการ

ยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บรษิัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพกัผ่อนระหวา่งขับรถรวมแล้วไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรม

อาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน

ข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มเีกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ 

โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน 

เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึง

ผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ

พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง



ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอ

สงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ

ท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางใน

ครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสาร

อีกครั้ง) 

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทำการ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น

ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่

สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททวัร์ จะต้องทำการยื่นวีซา่ ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น 

โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวัน

ยื่นวีซ่าเท่าน้ัน ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันท่ีกำหนดได้ อาจมคี่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม (Premium) ดังนี ้

คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทำการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มี

คิวแล้วจะไปยื่น 1,500 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่าง

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ

เดนิทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 

1.5 x สูง 2 นิ้ว จำนวน  

2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ 

ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 



(ความยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า   70-

80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ  

2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง 

ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อย

ปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น 

Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง (บคุคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น 

พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรบัรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น 

สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐานการทำงาน  

- เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ 

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำ

งาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน  

- สำเนาบัตรประชาชน 

- สำเนาสูตบิัตร (กรณีเด็กอายุตำ่กว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนามรณะบัตร (ถ้าม)ี กรุณาแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ 



- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบ

สำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดย

บิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบ

สำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุ

ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเดก็ จากอำเภอ

ต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี

รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่า

ทำไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อม

เดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะควิเดี่ยวเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถกูต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวี

ซ่าเท่านั้น 

8.  สำเนาเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนครบถ้วน  

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ง

ขอเพิ่มเติม 

(ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและ

เอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ) 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์รับยื่นเป็นผู้เรียกเก็บ) 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


