
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามรอยละครลิขิตรัก นั่งกระเช้าขึ้นสู่กริลเดอวัลเฟียส 

นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  

ชมยอดเขากลาเซีย 3000 



 

กำหนดการเดินทาง  

วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สาย

การบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

01.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู ่ กรุงมลิาน ประเทศอิตาล ี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เที่ยวบินท่ี EK385/EK205 

 

วันที่สองของการเดินทาง    สุวรรณภูมิ - ดูไบ - แทซ (สวิตเซอร์แลนด์) 

13.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิลาน (MILAN) …หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ...

จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชม

ทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง 

 นำท่าน ชมเมืองแทซ (TASCH)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  TASCH หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง    แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ….นำท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ เพ่ือเดินทางสูเ่มืองเซอร์แมท….(ค่ารถไฟ

ขึ้นสู่เซอร์แมทรวมในรายการทัวรแ์ล้ว) เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท  (ZERMATT) 

เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่ง

สงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใชแ้ก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจาก

รถไฟฟ้า และรถม้า ทีม่ีไว้บริการนักท่องเท่ียว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์

การเดินทางครั้งนี ้ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอด

เขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอด

เขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท *.*.*. ไม่รวมค่าขึ้น

เขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.* อิสระใหท้่าน

เพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้า

หลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย... 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  



 

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสูเ่มืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ …. 

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เปน็เมืองพักตาก

อากาศที่ไดร้ับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่น่ียังเป็น

ศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่ง

ของยุโรป …..นำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE 

CHILLON) ซึ่งตั้งอยูบ่นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ

มองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองท่ีมีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร ์3000 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) 

(41 กม.) เมืองที่เป็นท่ีตั้งของสถานีกระเช้า ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุ

ผู้โดยสารได้ถึง 125  คน 

ชม กลาเซยี 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 

15 นาที ที่เรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับการขนาน

นามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3,000  … ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 

*.*. หมายเหต ุ: อากาศดีท้องฟา้แจ่มใสต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขากรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน

ล่วงหนา้*.*.  ไม่รวมค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์  

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บ่าย  ออกเดินทางต่อสู ่กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็กท่ีสุดของสวิส  

  ต้ังอยู่ริม ทะเลสาบเจนวีา … 

นำท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธร์ัฐ

สวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบาย

ต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวน

มาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพจุรวด (JET 

D’EAU) ทีส่ามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 

เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริม

ทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลตินาฬิกาที่มีต่อเจนี

วา... 



 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง    เจนีวา- โลซานน์ -เบิร์น - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากริลเดอวัลเฟียส - อิน

เทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านน่ังรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึ่งตั้งอยู่บน  ฝั่ง

เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก

ที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 

4 ต้ังอยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาว

ไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า.. 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของ

ยุโรป และเป็นเมืองโลกทางด้านวฒันธรรมท่ีองค์การยูเนสโกให้อนรุักษ์ไว้ 

เที่ยง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  

บ่าย นำท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ 

และร้านเสื้อผ้าบูติค เปน็ย่านที่ปลอดรถยนตจ์ึงเหมาะ

กับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอาย ุ200 - 300 ปี ชม

ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี ้

ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขาย

ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท ์กล็อคเค่น 

อายุ 800 ปีที่มี “โชว”์ ให้ดูทุกๆชัว่โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์

รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล)์ เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  

 นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขากลิน

เดอวัลเฟียส (GRINDELWALD 

FIRST) (*.*.*. รวมค่าขึ้นกระเช้า

แล้ว*.*.*.) ท่านจะได้สัมผัสกับความ

สวย  ของเทือกเขาแอลป์โดยรอบ สมกับ

ที่ละครลิขิตรักถึงกับตอ้งมาถ่ายทำ

ที่นี…่… 



 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืงตาก

อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ 

นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสดุ อย่างที่หลายคน

ยังไม่เคยไดส้ัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ท่ีรอคอย“ 

อีกด้วย 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุ่งหญ้ากว้าง

กลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสนัให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้า

คุณภาพดขีองสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระท่ังได้

เวลาอันสมควร …นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักเมืองแองเกลิเบิร์ก (ENGELBERG) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกของการเดินทาง     แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่

โด่งดังของสวิสและยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้

ต้ังอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่

พันธ์รัฐ  

 นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลกัริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ 

ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกยีรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการ

ปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือ

CHAPEBRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำ

รอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้

เป็นอย่างด ีสะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการ

ซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม  

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลาวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บ่าย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬกิาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร,์ กื

อเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มี

ชื่อเสียงตามอัธยาศัย  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง     โลคาโน่ - เบลลินโซ่นา่ - ลูกาโน ่

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาโน ่(LOCARNO) (164 กม.) อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  

เมืองเบลลินโซนา  เมืองหลวงที่มีช่ือเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองท่ีได้รับการขนานนาม

ว่า "เมืองแห่งปราสาท" โดย  ตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน 

(Ticino River) โดยถดัขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป ์  

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูกาโน ่.....อิสระถ่ายรูปทะเลสาบลูกาโน่ 

 *.*.*. อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก  LUGANO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่แปดของการเดินทาง     อิสระ - ประเทศไทย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย *.*.*. ….ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่

สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

21.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK92/EK372 

 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 

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

**********  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย 

ผู้ใหญ่ 

พักห้อง

คู่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 

10-18 มิ.ย. / 8-16 ก.ค. / 22-30 ก.ค.   

29 ก.ค.-6 ส.ค. / 12-20 ส.ค. / 19-27 ส.ค.  

26 ส.ค.-3 ก.ย. /2-10 ก.ย. / 16-24 ก.ย. 

23 ก.ย.-1 ต.ค. / 7-15 ต.ค. / 14-22 ต.ค. 

21-29 ต.ค. / 28 ต.ค.-5 พ.ย. / 4-12 พ.ย. 

18-26 พ.ย. / 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

2-10 ธ.ค. / 9-17 ธ.ค. 

63,999.- 

11500 

24 ธ.ค.-1 ม.ค. ( X’mas) 

29 ธ.ค.- 6 ธ.ค. (New Year)  

73,999.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จา่ยเกิดขึ้น

สำหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ

ขึ้นหลายเท่าตัว หากวนัเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็น

ผลทำให้ต้องการเปลีย่นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึง

ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำใหห้้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละช้ันกัน 

และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้า



 

เข้าพัก 3 ทา่นอาจจะไม่ได้เลย หรอื อาจมีความจำเป็นตอ้งแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่

สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก

ห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ

ห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่) ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 

ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / 

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 

** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 

**  

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

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

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  



 

7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร 

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 5,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยืน่วีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่

สามารถมาตามกำหนดได้ กรณถี้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง  

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น 

กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจ

มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกวา่ 1 เดือนกอ่นวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณ ีเก็บ

ค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอบุัติเหตุ,เจ็บป่วย

,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้

ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนตา่ง

กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 



 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบิน

ให้ระบุข้อความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย

ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรอืยกเลิกของ

เที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ำเงิน) เดนิทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัท

ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน

ตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สายการบินกำหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วใน

กรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่

มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูก่ับทางเจ้าหน้าที่

เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 



 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่

ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุป๊ได้

อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวี

ซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ

จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

เงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะ

ถูกบันทึกไว้เปน็สถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ

ชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว

และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวย

ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่

ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัท

ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 



 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุด

วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 

ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชกัชวนผู้

ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ

ความปลอดภัย / เว้นมใีบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเด็กทารกอายุต่ำกวา่กว่า 2 ขวบ 

(กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็ก

งอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อ

ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝา่ยขายก่อนเพื่อ

ขอคำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยนืยันจากพนักงาน

แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บรษิัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพกัผ่อนระหวา่งขับรถรวมแล้วไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 

น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่

บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างตน้ 

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

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่าน

และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 



 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มเีกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติ เหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผัน

ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย

การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่

จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีคว าม

คุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธ

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการ

ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 

บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

จำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ

ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่ง

ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสารอีก

ครั้งนึง) 

 

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทำการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ยื่นวีซ่า เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที ่404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนน

พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 

1 ชุด และสำเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถ

ดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 



 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดย

การยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่า

เท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่สามารถไปยื่นวีซา่ในวันที่กำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(Premium) ดังน้ี 

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

จะไปยื่น 1,500 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมหีน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนงัสือเดินทางจะต้องไม่

ชำรุด(หนังสอืเดินทางเล่มเก่า กรณุานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 

1.5 x สูง 2 นิ้ว จำนวน  

2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความยาวของหน้ากรณุาวัดจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 

3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า   70-80% ของ

ภาพอย่างชัดเจน 

2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ  

2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 

 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง 

ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับ

ยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement 

เท่านั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่

น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 



 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรบัรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนา

ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

 

4. หลักฐานการทำงาน  

- เจ้าของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(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” แทนชือ่สถานทูตที่ยื่น) 

 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน  

- สำเนาบัตรประชาชน 

- สำเนาสูตบิัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อม



 

แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี 

passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะควิเดี่ยวเท่านัน้) 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถกูต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า

เท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอ

เพิ่มเติม 

(ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสาร

การยื่นอยู่เรื่อย 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


