
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิลาน-นั่งรถไฟเซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน-มองเทอร์-โลซาน-เจนีวา-อนิเทอร์ลาเก้น 

กระเช้าขึ้นเขาทิตลิต-นั่งรถไฟสายโรแมนติค BERNIAN-ทิราโน-่ทะเลสาบโคโม่ 



 

กำหนดการเดินทาง  

*.*. พิเศษ รวมนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต, น่ังรถไฟสายโรแมนติค BERNINA, นั่งรถไฟขึ้นสู่

เมืองเซอร์แมท 

*.*.  อิสระอาหารบางมื้อเพื่อให้ลูกทัวร์ได้ลิ้มลองอาหารในสิ่งที่ตนเองชอบโดยที่ไม่ต้องรับประทาน

แต่อาหารจนีของทัวร์ 

 

วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน 

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    มิลาน - แทซ - นั่งรถไฟเซอร์แมท - มองเทรอ 

13.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมลิาน (MILAN) ประเทศอิตาล ีเมอืงศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นช่ือว่าเป็น

เมืองหลวงแห่งแฟชั่น …หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว... 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู ่เมืองแทซ (TAESCH) 

(228 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวย

อันงดงามตลอดเส้นทาง 

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

บ่าย ….นำท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ เพ่ือเดินทางสูเ่มืองเซอร์แมท….เดินทาง

ถึง เมืองเซอร์แมท  (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูง

กว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ใหม้ีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้าม

รถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว 

ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครั้ง

นี ้ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์

ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์

และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท *.*.*. ไม่

รวมค่าขึ้นเขา กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์ *.*.*. 



 

นำท่านเดินทางกลับสูเ่มืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) 

(139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญา

นามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และ

ที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศกึษาวิชาการโรงแรม

ที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของ

ยุโรป …..นำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE 

CHILLON) ซึ่งตั้งอยูบ่นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของ

มองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองท่ีมีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย  

ค่ำ *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*. 

ที่พัก  PARK INN BY REDISON HOTEL  หรอืเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง     เจนีวา - โลซานน์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา 

(GENEVA) (94 กม.)  ชมเมืองเจนีวา เมืองทีว่่ากัน

ว่าเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเปน็ที่ตั้ง

ของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ 

น้ำพุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถส่งน้ำขึน้ท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา  ชมนาฬิกาดอกไม ้ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่ง

บอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา.... 

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

บ่าย นำท่านน่ังรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนอืของ

ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 

มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ต้ังอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา 

จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมือง

นี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของ

สมเด็จย่า.. 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  HOLIDAY INN AIRPORT HOTEL  หรือเทียบเท่า 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง      อินเทอร์ลาเก้น - แองเกลิเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (165 กม.) เมืองตาก

อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกา

ดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างท่ีหลายคนยังไม่เคยได้

สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ท่ีรอคอย“ อีกด้วย 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กว้าง

กลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารกั สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้า

คุณภาพดขีองสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์  

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

บ่าย …นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองแองเกิลเบริ์ก (ENGELBERG) (87 กม.) เพ่ือนัง่

กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต ที่มีความสูง 3,020 เมตร จากระดับน้ำทะเลให้ท่าน

ได้สนุกกับการเล่นหิมะบนยอดเขา ....นำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมาสู ่ เมืองแองเกิ้ล

เบิร์ก 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  HOHENECK HOTEL ENGLEBERG หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง    นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มอรทิ (ST. MORITZ) เพือ่นั่งรถไฟสายโรแมนตกิ 

BERNINA ท่านจะได้สมัผัสกับความสวยงามมิรู้ลืมแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ธารนำ้แข็ง 

น้ำตก ลานหิมะ จนกระทั่งเดินทางเดินทางเมอืงชายแดนระหว่างประเทศสวิสและ

อิตาลีที่เมืองทีราโน่ จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเดินทางเล่นชมความสวยงามตัว

เมือง 

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

บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน (MILANO) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสักับ

ความสวยงามเมืองเลก็เมืองน้อยริมทะเลสาบโคโม่ และนำท่านถ่ายรูปริมทะเลสาบ

โคโม (COMO LAKE) จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองมิลาน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  IBIS HOTEL MILAND หรือเทยีบเท่า 

 



 

วันที่หกของการเดินทาง     มิลาน - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.  

จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิ

ลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป 

เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้

เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี 

โดยเริ่มสร้างตั้งแต ่ปี ค.ศ.1386 และ

ที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะรปูปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคาร

ทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการ

รวมชาต ิ

 นำท่าน ช้อปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปปิ้งอาเขตท่ี

สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  

มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิค้าแบรนด์เนม

ราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด ์วอล์ค คาเฟ ่สามารถนัง่จิบ คาปู

ชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือ

นั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได ้หรือหาก

ท่านยังตดิใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปป้ิงต่อได้ยังถนนเวีย มอนเตน้โปเลโอเน่ 

ซึ่งถือเป็นย่านช้อปป้ิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้าง

แห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย....  

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

21.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที ่EK92/EK372 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0650-0930  *.*.*. 

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

********** @@@@ ********** 

 

 



 

อัตราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย 

ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู ่

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

3-9 มิ.ย. 

3-9 ก.ค. / 17-23 ก.ค. /  24-30 ก.ค.  

7-13 ส.ค. / 21-27 ส.ค. / 28 ส.ค.-3 ก.ย. 

4-10 ก.ย. / 18-24 ก.ย. / 25 ก.ย.-1 ต.ค. 

2-8 ต.ค. / 9-15 ต.ค. / 16-22 ต.ค. 

23-29 ต.ค. / 6-12 พ.ย. / 20-26 พ.ย.  

27 พ.ย.-3 ธ.ค. / 4-10 ธ.ค. / 11-17 ธ.ค. 

56,999.- 8500 

23-29 ธ.ค. (X’ mas) 

28 ธ.ค.-3 ม.ค.  (New  Year) 

66,999.-  

 

อัตรานี้รวม 

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

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มี 

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิม่ค่าทัวร์ใน

กรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้อง

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...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล 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. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท่านละ 70.- ยูโร 



 

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้นท่านละ 5,000 บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับ

ตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตาม

กำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

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 – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย

,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้

ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและ

บริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนตา่ง

กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบิน

ให้ระบุข้อความตามเงือ่นไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพนิิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย



 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณี

ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมร่ับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่

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 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของผูร้่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเปน็การชำระผ่าน

ตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

เงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรง

ตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง 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 ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุป๊ได้

อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่า

ได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรอืจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑตู 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูก

บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงนิมัดจำหรอืทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระ

ผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ

และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและ

หากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวี

ซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ทา่นได้ทางบริษัทฯ 

จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย

เหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัย



 

ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมี

พฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ 

ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชกัชวนผู้

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 โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อ

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), เดก็, ผู้สูงอายุ, มีโรค

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่าน

และครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน

อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย



 

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 มีความ

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 ยูนิตที่ 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(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรณุานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 

1.5 x สูง 2 นิ้ว จำนวน  

2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกนิ 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

ยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement 

เท่านั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง (บคุคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่

น้อง 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 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” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน  

- สำเนาบัตรประชาชน 

- สำเนาสูตบิัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อม

แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา่

ฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายช้ีแจงว่าทำไมไม่มี 

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
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ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
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