
 

*รวมอาหารทัง้หมด 14 มือ้ 

*รวมคา่สง่กระเปา๋ถงึโรงแรมทีพ่กั 

*มหีวัหนา้ทวัรค์อยบรกิารตลอดเสน้ทาง 

*พกัในเมอืงลเูซริน์สองคนื 

*พกัในเมอืงเซอรแ์มทสองคนื 

*พกัในเมอืงซรูคิสามคนื 

 



วันแรกของการเดินทาง(1) สนามบินสุวรรณภูมิ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)  

21.30   คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิโดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัท คอยดูแลอำนวยความสะดวก  

วันที่สองของการเดินทาง(2) ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ชมเมืองซูริค – ล่องเรือทะเลสาบซูริค 

00.35   ออกเดิทางสู่สนามบินซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 970    

06.55 เดินทางถึงสนามบินซูริค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านฝากกระเป๋าเดินทาง

(บริการส่งกระเป๋าสู่ท่ีพัก) 

จากน้ันนำท่านโดยสารรถไฟจากสนามบินซูริคเข้าสู่สถานีรถไฟใหญ่ประจำกรุงซูริค นำท่าน

เช็ค-อิน เข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัยชมเมืองซูริค เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ 

เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า หรือ ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย  

1.รวมค่ารถราง ค่ารถบัสสาธารณะ  

2.รวมค่าเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ฟีฟ่า (รวมค่าเข้าชม) 

3.รวมค่าล่องเรือทะเลสาบแล้ว (รวมค่าเข้าชม) 

***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด*** 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(1) 

ทีพ่กั: Central Plaza Hotel, Zurich / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง(1) 

 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง(3) ซูริค – น้ำตกไรน์ – เซนต์กัลป์เลน – พิพิธภัณฑ์ห้องสมุด 

     (มรดกโลก) – ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก(2) 

............ นำท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟซูริค โดยสารรถไฟสู่สถานี

รถไฟ Neuhansen Rheinfall  (50 นาที)  (รวมค่ารถไฟ) 

- น้ำตกไรน์ (ไม่มีค่าเข้าชม) 

............ เดินทางจาก Neuhansen Rheinfall โดยรถไฟ Reginal 

train สู ่สถานีรถไฟ ST.Gallen (2.15 ชั ่วโมง) (รวมค่า

รถไฟ) 

- ชมย่านเมืองเก่า บ้านเรือนท่ีเป็นแบบเฉพาะของสไตล์

บาร็อค   



- เข้าชมมหาวิหารเซนต์ กัลเลน Stiftskirche St.Gallen Cathedra (รวมค่าเขา้ชม) 

- เข้าชมห้องสมุดแอบบีย์ (Abbey Library) ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ และเป็นมรดกโลก (รวม

ค่าเข้าชม) 

- เข้าชมพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ (รวมค่าเขา้ชม)  

............ เดินทางจากสถานีรถไฟ St. Gallen HB กลับสู่เมืองซูริค โดยรถไฟ IC Train (1 ชั่วโมง) 

***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(3) 

ทีพ่กั: Central Plaza Hotel, Zurich / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง(2) 

วันที่สี่ของการเดินทาง(4)  ซูริค – นั่งรถไฟฟันเฟืองพิชิตยอดเขาริกิ 

     ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ลูเซิร์น(2)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก(4) 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งทีโ่รงแรมท่ีเมืองลูเซิร์น) 

............ เดินทางจากซูริกโดยรถไฟ EC หรือ IR Train สู่สถานีรถไฟ Art Goldau  (53 นาที)  (รวม

ค่ารถไฟ) 

  1.น่ังรถไฟฟันเฟืองจากสถานี Art Goldau ขึ้นชมยอดเขาริกิ (รวมค่ารถไฟ) 

  2.น่ังรถไฟฟันเฟืองจากสถานี Rigi Kulm ลงสู่เมือง Vitznau (รวมค่ารถไฟ) 

  3.ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (1 ชั่วโมง) (รวมค่าเรือ) 

***มีหัวหน้าทัวร์พาท่านเที่ยวทุกจุด 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(5) 

ที่พัก: Ameron Hotel Flora, Lucerne / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(3) 

 

 

 

 

วันทีห่า้ของการเดนิทาง(5) ลูเซิร์น – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – ชมเมือง 

     อิสระทุกท่านเลือกที่ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก(6)  

อิสระทุกท่านเดินเล่นในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากท่ีสุด

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

  สถานทีน่า่สนใจในเมอืงลเูซริน์ 



- สิงโตแห่งลูเซิร์น, สะพานไม้โบราณ, เดินชมเมืองเก่าและย่านช้อปป้ิงถนนชวาเนน   

  - ยอดเขาทิตลิส Titlis ท่ีสูง 3,300 เมตร (รวมค่า น่ังกระเช้า)  

- หัวหน้าทัวร์นำท่านน่ังรถไฟสู่สถานีแองเกลเบิร์ก จากน้ันนำท่านโดยสารกระเช้าสู่ยอดเขา

ทิตลิส 

  * พิพิธภัณฑ์ขนส่งสวิสฯ (ลดราคาค่าตั๋ว 50%) 

  * ยอดเขา Piratus (ลดราคาค่ารถไฟขึ้น-ลง 50% ) 

(หัวหน้าทัวร์จะพาคณะเดินชมเมืองและนำคณะไปขึ้น ยอดเขาทิตลิส (Mt. Titlis) หากท่าน

ใดต้องการไปเที่ยวชมจุดอื่นท่านต้องเดินทางไปด้วยตนเองโดยขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์

ได้) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(7) 

ที่พัก: Ameron Hotel Flora, Lucerne / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(4) 

 

 

 

 

 

วันที่หกของการเดินทาง(6) ลูเซิร์น – อินเทอลาเค่น – ชมเมือง  

     ทดลองทำช็อคโกแลตด้วยตัวเอง – เบิร์น – ชมเมือง – เซอร์แมตซ์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก(8) 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งทีโ่รงแรมท่ีเมืองเซอร์แมตซ์)  

............  เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น โดยรถไฟ Luzern-Interlaken Express (1 ชั่วโมง 50 นาที) 

(รวมค่ารถไฟ) 

ชมเมืองอินเทอลาเค่นและสนุกกับการทดลองทำช็อคโกแล็ตด้วยตัวท่านเอง  (Workshop 

@Funny Chocolate Club) 

............ เดินทางสู่กรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟ IC Train Interlaken-Bern 

(50 นาที) (รวมค่ารถไฟ) 

อิสระกับการเดินเล่นชมย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น เมืองโบราณยุคกลางที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิม

ตั้งแต่เม่ือ 800 ปีท่ีแล้ว 

............ เดินทางจากเมืองอินเทอลาเค่น สู่เมือง Visp เพื่อเปลี่ยนขบวนเดินทางสู่เมืองเซอร์แมตซ์ 

(Bern-Visp-Zermatt) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(9) 

ที่พัก: Alpen Resort Hotel, Zermatt / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(5) 

 



 

 

 

 

 

*** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบังคับให้

พักอย่างน้อย 3 คืน ทางบริษัทฯ จึงจัดท่ีพักให้ท่านในหมู่บ้านแทรสหรือเมืองใกล้เคียงแทน *** 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง(7) เซอร์แมตซ์ – อิสระทุกท่านเลือกที่ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก(10) 

  เที่ยวชมเมืองเซอร์แมตซ์ตามอัธยาศัย เข้าชมแมตเมอร์ฮอร์นมิวเซี่ยม (รวมค่าเข้าชม) 

  * ยอดเขากรอเนอร์แกรต Gornergrat (ลดราคาค่ารถไฟขึ้น-ลง 50%) 

* ยอดเขา Matterhorn Glacier Paradise (ลดราคาค่ากระเช้าขึ้น-ลง 50%) 

(หัวหน้าทัวร์จะพาคณะเดินชมเมืองและนำคณะไปขึ้น ยอดเขากรอเนอร์แกรต (Gornergrat) 

หากท่านใด 

ต้องการไปเที่ยวชมจุดอื่นท่านต้องเดินทางไปด้วยตนเองโดยขอคำแนะนำจากหัวหน้าทัวร์ได้) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(11) 

ที่พัก: Alpen Resort Hotel, Zermatt / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(6) 

 

 

 

 

*** ช่วงปีใหม่ 25 ธ.ค.- 3 มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงเล่นสกี ณ เมืองเซอร์แมท ทางโรงแรมมีกฎบังคับให้

พักอย่างน้อย 3 คืน ทางบริษัทฯ จึงจัดท่ีพักให้ท่านในหมู่บ้านแทรสหรือเมืองใกล้เคียงแทน *** 

 

วันที่แปดของการเดินทาง(8) เซอร์แมตซ์ – มองเทรอซ์ – เมืองกรูแยร์ – บร็อก – ซูริค  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก(12) 

(บริการพิเศษรับกระเป๋าเดินทางไปส่งทีโ่รงแรมท่ีเมืองซูริก) 

............ เดินทางจากเซอร์แมตซ์สู่เมืองมองเทรอซ ์(Zermatt-Montreux) (2 ชั่วโมง 35 นาที) 

ชมปราสาทชิลลอง (Chillon Castle) ปราสาทสไตล์กอทิก เก่าแก่ที่สร้างในราวศตวรรษท่ี 

13 (รวมค่าเข้าชม) 



............ เดินทางจากมองเทรอซ์ สู่หมู่บ้านมงต์โบวง (Montreux-Montbovon) โดยรถไฟ Golden 

Pass Panoramic (45 นาที)  จากน้ันเปล่ียนขบวนรถไฟเดินทางสู่เมืองกรูแยร์ (20 นาที)  

-  ชมโรงงาน ทำชีสกรุยแยร์ ท่ีมีชื่อเสียงและส่งออกไปขายท่ัวโลก (รวมค่าเข้าชม) 

............ เดินทางจากกรูแยร์สู่เมืองบล็อก (Gruyeres-Bulle-Broc Fabrique) โดยรถไฟ Regional 

train (30 นาที) ชมโรงงานช็อกโกแลต Cailler Choccolate Factory (รวมค่าเข้าชม) 

............ เดินทางจากเมืองบล็อก สู่เมืองซูริก (2 ชั่วโมง 30 นาที) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมท่ีพัก(13) 

ทีพ่กั: Central Plaza Hotel, Zurich / หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง(7) 

 

 

 

 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง(9)  ซูริค – อิสระตามอัธยาศัย – เดินทางกลับ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(14) 

อิสระกับการเดินเล่นชมเมืองซูริค โดยราคาแพ็คเก็จได้รวมค่านั่งรถราง รถบัส เข้าชม

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  

เข้าชมพิธภัณฑ์ฟีฟ่า  หรือล่องเรือทะเลสาบแล้ว ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบนิ

โดยรถไฟ 

13.15  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 

 

วันที่สิบของการเดินทาง(10) สนามบินสุวรรณภูมิ  

06.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

*********************************************** 

*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า 

อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ัน 

เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ 

ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงิน

มัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว 

 

 

 



ขอ้ควรปฏบิตัสิำหรบัรายการนี ้

การเดินทางในทริปนี้ ทางบริษัทฯร่วมกับการรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์โดยผ่านตัวแทนประสานงานใน

ประเทศสวิสฯ จึงสามารถทำราคาพิเศษออกมาให้ทุกท่านท่องเที่ยวแบบสบายๆ  

1. ตลอดท้ังทริปน้ีเราใช้การเดินทางด้วยรถไฟ, รถราง, รถประจำทางและเรือเป็นหลักโดยมีหัวหน้าทัวร์จะ

เป็นผู้นำท่านและแจ้งเวลานัดหมายเรื่องต่างๆ ทั้งนี้...ขอให้ผู้ร่วมเดินทุกท่านทางตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มี

การนัดหมายเนื่องจากรถไฟสวิสฯ จะออกตรงเวลามาก หากพลาดขบวนตามท่ีกำหนด คณะทัวร์ต้อง

เสียเวลารอขบวนถัดไป  

2. รายการทัวร์นี้ต้องเดินเท่ียวหลายจุดควรเตรียมรองเท้าและเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลท่ีท่านเดินทาง 

3. กระเป๋าใบใหญ่ทางการรถไฟสวิสจะเป็นผู้จัดส่งจากต้นทางสู่ปลายทาง(ผู้ร่วมเดินทางจะพบกระเป๋าอีก

ครั้งเมื่อถึงโรงแรมและราคาทัวร์น้ีรวมค่าส่งกระเป๋า 1 ใบต่อท่านเท่าน้ัน (กระเป๋าลากหรือเป้สะพายหลังผู้

ร่วมเดินทางต้องดูแลด้วยตัวเอง)   

 

อตัราคา่บรกิารเดนิทางพรอ้มหวัหนา้ทวัร ์

กำนดการเดนิทาง: พ.ย.64 - ม.ีค.65 

กำหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพัก

กับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริม

เตียง) 

พักเดี่ยว 

เพิ่มท่านละ 

05 – 14 พ.ย.64  119,900 119,900 114,900 29,900 

19 – 28 พ.ย.64 119,900 119,900 114,900 29,900 

03 – 12 ธ.ค.64 119,900 119,900 114,900 29,900 

28 ธ.ค.64 – 06 ม.ค.

65  

126,900 126,900 120,900 

32,900 

21 – 30 ม.ค.65 124,900 124,900 119,900 29,900 

11 – 20 ก.พ.65 124,900 124,900 119,900 29,900 

04 – 13 มี.ค.65 124,900 124,900 119,900 29,900 

18 – 27 มี.ค.65 124,900 124,900 119,900 29,900 

***ท่านท่ีต้องการเดินทางโดยท่ีน่ังชั่นธุรกิจ(Business Class) กรุณาสอบถามราคากับเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ขาย*** 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  

• โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพัก

ตรงกับงานเทศกาลหรือการประชุมต่างๆ  อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี ่ยนย้ายเมือง โดย

คำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  

• ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

• ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  

• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000 บาท (ช้ึนอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณี

ท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซ้ือประกันเพิ่ม 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

❖ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ  

❖ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้

ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท) 

❖ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 %  

❖ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน / วัน (1,000 บาท) 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน  

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 50,000   บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้า

หนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 20 วัน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำ

กรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 

ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า  หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ 

ถ้าท่านต้องการ 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จน

ไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ 

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ 



• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก

กรณี  

• เมือ่ท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้

โดยท้ังหมด 

หมายเหตุ 

• บริษัทจะทำการยืน่วซี่าของทา่นก็ตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ำรองทีน่ัง่ครบ 20 ท่าน และได้รบัควิการตอบรับ

จากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบนิ, 

ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 

20 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า

เดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถา นทูต 

โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆทีใ่ช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถ้กูต้อง 

และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่

เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่

เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

แม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 

- ค่ามัดจำตัว๋เครือ่งบนิ หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสำคัญในการ

ย่ืนวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะ

มีค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของ

แต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่าน้ัน 

- ค่าห้องพักในทวีปยโุรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้อง

โดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรม

จะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 100% 



• ทางบรษิทัเริม่ตน้ และจบ การบรกิาร ที่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน 

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง

ของบริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะสำรองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่า

มัดจำท่ีต้อง 

        การันตีที่น่ังกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามัดจำท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทน

ในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)  

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการท้ังหมด 100 %  

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบในการยืน่วซีา่ VISA ทกุทา่นตอ้งมาโชวต์วัพรอ้มสแกนนิว้มอื 

❑ หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่าง

น้อย 3 หน้า  

❑ รูปถ่ายส ีฉากหลงัเปน็สขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้า

ตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ ้มเห็นฟัน ขึ ้นอยู ่กับประเทศที่จะเดินทาง (สถานทูตไม่รับรูปที ่ปริ ๊นจาก

คอมพิวเตอร์) 

❑ สำเนาบัตรประชาชน  1 ชุด 

❑ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด   

❑ สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล / เอกสาร

เพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) 

❑ หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด   

o กรณีเจา้ของกิจการ/คา้ขาย  : หลักฐานทางการคา้ เช่น สำเนาใบรบัรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบ

ทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง หรือ สำเนาใบเสียภาษี  (ภพ.20) อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับ

จากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

o  กรณีข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ถือหุ้น : หนงัสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ(ตวั

จริง) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มงาน อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง) 

พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน  

o กรณีนักเรียนและนักศึกษา : หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) 

จากสถาบันท่ีศึกษาอยู่ อายุย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

o กรณีอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว  : หนังสือรับรองตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) โดยระบุประเภท

กิจการ สถานท่ีตั้งกิจการ และรายได้  



*** จดหมายรับรองการทำงาน/นักเร ียนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุ

สถานทูต) *** 

❑ เอกสารทางการเงนิ (สถานทตูจะรบัพิจารณาบญัชีออมทรพัยเ์ปน็อนัดบัแรกและไมร่บัพจิารณาบญัชี

กระแสรายวัน) 

1.  หนงัสอืแสดงการเคลือ่นไหวทางบญัช ี(Bank Statement) (ตัวจรงิ)ของบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 

เดือน โดยต้องมีเลขที่บัญชีระบุอยู่ทุกหน้า  แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก 

สามารถแนบ Statements หรือสำเนาสมุดบัญชีฝากประจำเพิ่มเติมในการย่ืนได้)     

2.  หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (Bank Guarantee) (ตัวจริง)  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำ

ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่ละสถานทูต (เน่ืองจากประเทศในยุโรปเข้าร่วม

กลุ ่มยูโรโซน) และกรุณาสะกดชื ่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ  

Statement ที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ  3-5 วันทำการ) โดยต้องทำแยกกัน 

ระบุตามชื่อผู้เดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ  

*** ในกรณเีปน็ บิดา/มารดา/บตุร, สามี/ภรรยา และญาต ิ(สามารถรบัรองคา่ใช้จา่ยใหก้นัได้ โดยการใช้

หนังสือรับรองจากธนาคาร)  *** 

กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

❑ สำเนาสูติบัตร  

❑ กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

o เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการ

เขตหรืออำเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

o เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

เท่าน้ัน และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

o เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ

เท่าน้ัน และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

*** กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงทั้งหมดไป ในวันที่สแกนลายนิ้วมือด้วย ***  

***สถานทูตอาจมีการขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามดุลพินิจของสถานทูต อย่างกะทันหัน จึงขอ

ความกรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามที่สถานทูตขอ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา

อนุมัติ ออกวีซ่าสำหรับสถานทูต *** 

• การบิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิห้เดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการ

ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหากต้องการ

ขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน  ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความ



สะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

• กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตู

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

• ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดินทางไปทอ่งเทีย่ว

ยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิด

วัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ

เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 

**************************************************** 

 

 

 



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


