
 

ชมอทุยานเทอืกเขาโดโลไมท ์

ตามรอยละครลขิติรกั นัง่กระเชา้ขึน้สูก่รลิเดอวลัเฟยีส 

นัง่รถไฟขึน้สูเ่มอืงเซอรแ์มท ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

ชมยอดเขากลาเซยี 3000 

กำหนดการเดนิทาง  

วนัแรกของการเดนิทาง           สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการ

บินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

ก่อนขึ้นเครื่อง 



 

01.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู ่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เที่ยวบินท่ี EK385/EK205 

วนัทีส่องของการเดนิทาง    สวุรรณภมู ิ- ดไูบ - มลิาน 

13.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจท่ีสำคัญของอิตาลี เมืองท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …หลังผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว... 

จากน้ันนำท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน 

โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะ

แบบกอธิคท่ีหรูหรา และใช้เวลาในการ

สร้างนานเกือบ  500 ปี  โดยเริ่มสร้าง

ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ์ 

ก็คือการตกแต่งประดับประดาท่ีเน้น

ความหรูหราอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะรูปป้ันรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือ

ของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส  เรียกกันว่า

“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลท่ี  2 ปฐมกษัตริย์ของ

อิตาลีในการรวมชาติ 

 นำท่าน ช้อปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปป้ิงอาเขตท่ี

สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องน่ังเล่นของเมืองมิลาน เพราะ

นอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟท่ีเรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค 

คาเฟ่ สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังน้ันหากท่าน

ไม่คิดจะช้อปป้ิงหรือน่ังกินกาแฟก็ควรท่ีจะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลัง

น้ีให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปป้ิง ก็สามารถไปช้อปป้ิงต่อได้ยังถนนเวีย มอน

เต้นโปเลโอเน่ ซ่ึงถือเป็นย่านช้อปป้ิงท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับ

ลานกว้างแห่งหน่ึง ...อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENSA หรอืเทียบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    มลิาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

ทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง ….นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อ



 

เดินทางสู่เมืองเซอร์แมท….(ค่ารถไฟขึ้นสู่เซอร์แมทรวมในรายการทัวร์แล้ว) เดินทางถึง 

เมืองเซอร์แมท   (ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ี

งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 

1,620 เมตร ซ่ึงสงวนสถานท่ีไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ 

โดยห้ ามรถท่ี ใช้แก๊ส  และน้ำมันเข้ามา  นอกจาก

รถไฟฟ้า และรถม้า ท่ีมีไว้บริการนักท่องเท่ียว ซ่ึงท่าน

จะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครั้งน้ี ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขา

แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขาน้ีเป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขา

เกรอนากรัท *.*.*. ไม่รวมค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*  อิสระให้ท่าน

เพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซ้ือสินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย... 

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

บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ …. 

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศท่ี

ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และท่ีน่ียังเป็นศูน ย์กลางของ

การศึกษาวิชาการโรงแรมท่ีเล่ืองชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป …..นำ

ท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยู่

บนจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และทำเลท่ีงดงามที่สุดแห่งหน่ึงของมองเทรอ อีกท้ังยังเคยเป็น

สถานท่ีคุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     มองเทรอ - โกลดปูยิง - ยอดเขากลาเซยีร ์3000 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU 

PILLON) (41 กม.) เมืองท่ีเป็นท่ีตั้งของสถานีกระเช้า 

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผู้โดยสารได้ถึง 125  คน 

ชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้

เวลาเพียง 15 นาที ท่ีเรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ีได้รับการขนานนามใหม่ว่า 

กลาเซียร์ 3,000  … ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส

ต้องการน่ังกระเช้าขึ้นยอดเขากรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า*.*.  ไม่รวมค่าขึ้นเขา 

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์  



 

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

บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวิส ตั้งอยู่

ริม ทะเลสาบเจนีวา … 

นำท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐ

สวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบาย

ต่างประเทศ ศาสนาและเป็นท่ีตั้งของธนาคารจำนวน

มาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุ จรวด (JET 

D’EAU) ท่ีสามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 

เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม้ ท่ีสวนอังกฤษริม

ทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา... 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    เจนวีา- โลซานน ์ -เบริน์ - นัง่กระเชา้สูย่อดเขากรลิเดอวลัเฟยีส - อนิเทอ

ลาเกน้ - แองเกลิเบริก์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุด

เมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ตั้งอยู่บน

เนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ  ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และ

อากาศท่ีปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่ีมีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็น

เมืองที่เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จย่า.. 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองที่

มีน้ำพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป และเป็นเมืองโลก

ทางด้านวฒันธรรมท่ีองค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ 

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

บ่าย นำท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าท่ีปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และ

ร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 

- 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็ม

ไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 



 

800 ปีท่ีมี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส 

(ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  

นำท่าน น่ังกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขากลินเดอวัลเฟียส (GRINDELWALD FIRST) (*.*.*. 

รวมค่าขึ้นกระเช้าแล้ว*.*.*.) ท่านจะได้

สัมผัสกับความสวย  ของเทือกเขาแอลป์

โดยรอบ สมกับท่ีละครลิขิตรักถึงกับต้องมา

ถ่ายทำท่ีน่ี…… 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น 

(INTERLAKEN) (56 ก ม . ) เ มื อ ง ต า ก

อากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกา

ดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างท่ีหลายคนยังไม่เคยได้

สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันน้ีท่ีรอคอย“ อีกด้วย 

จากน้ันอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุ่งหญ้ากว้างกลาง

เมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปป้ิงสินค้าคุณภาพดีของ

สวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร …

นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักเมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    แองเกลิเบริก์ - ลเูซริน์ - ทะเลสาบโคโม ่- มลิาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

ดังของสวิสและยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองน้ีตั้งอยู่

ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธ์รัฐ  

 นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ 

ซ่ือสัตย์ และเสียสละท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการปกป้อง

พ ระราชวั งตุ ย เลอ ลี ส ใน ฝ รั่ ง เศ ส  แล ะชม ส ะพ าน ค าเปล (KAPELBRUCKห รือ

CHAPEBRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  

ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี 

สะพานน้ีเคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่

ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงท่ีมีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง 



 

เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปป้ิง

สินค้าชั้นดีท่ีมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย  

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

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) เมืองชายแดนประเทศสวิสและอิตาลี ให้ท่านสัมผัส

กับความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ถ่ายรูปเก็บความงามไว้ในความทรงจำของท่าน ..

แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO) 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง     มลิาน - โบลซา่โน ่- อทุยานยอดเขาโดโลไมท ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนำท่านสู่ เมือง โบลซาโน่ (BOLZANO) หัวเมืองหลักในเขตจังหวัด เซาท์ไทโรล 

(SOUTH TYROL) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี 

โบลซาโน่เป็นเมืองใหญ่ท่ีรายล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง 

สวยงามด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขาโดโลไมต์ ท่ีตั้ ง

ตระหง่านเป็นเหมือนพื้นหลังสวยๆ ให้กับเมือง และยัง

สำคัญด้วยการเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม และระหว่างการเดินทางไปยังเมืองโบล

ซาโน่ น้ัน ท่านจะได้ ชม ทิวทัศ น์สวยๆ ของเทือก เขาชื่ อดั งของอิตาลี  โด โลไม ท์  

(DOLOMITE) เทือกเขาใหญ่ท่ีทอดตัวยาวในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี กินพื้นที่

กว้างในจังหวัด เบลลูโน่ (BELLUNO), เซาท์ไทโรล (SOUTH TYROL) และ เทรนติโน่ 

(TRENTINO) เทือกเขาโดโลไมต์น้ันเกิดขึ้นมานานกว่า 280 ล้านปี ในช่วงท่ีทวีปยุโรปและ

ทวีปแอฟริการวมเข้าด้วยกัน หน่ึงในเอกลักษณ์เด่นของเทือกเขาโดโลไมต์คือมียอดเขาหิน

มีสีซีดจาง และมีรูปร่างแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นยอดแหลม เป็นแท่งๆ หรือจะเป็นหยัก คละกัน

ไปตลอดแนวเทือกเขา ปัจจุบันเทือกเขาโดโลไมต์ขึ้นชื่อท้ังในเรื่องความย่ิงใหญ่ของ

เทือกเขา การเป็นพื้นท่ีเล่นสกียอดนิยมในช่วงฤดูหนาว ทั้งยังเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับ

กิจกรรมไต่เขา เดินป่า เล่นร่มร่อน ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ในปี 2009 เทือกเขาโดโล

ไมต์ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกไปเรียบร้อยแล้ว  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอมิโอเน่ (SIRMIONE) ความสวยงามของทะเลสาบกรา

ดาร์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก 



 

   

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

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของอิตาลี 

เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …  

ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง     อสิระ - กรงุเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย *.*.*. ….ท่านใดต้องการเดินทางไปช้อปป้ิง OUTLET 

หรือต้องการไปยังเมืองใกล้เคียงเช่น เมืองเจนัว, ปอร์โตฟิโน่ กรุณาสอบถามกับหัวหน้า

ทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อยสองวัน….ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อ

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

21.35 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK92/EK372 

วนัทีเ่กา้ของการเดนิทาง          กรงุเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0650-0930  *.*.*. 

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

**********  

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งคู ่

เดก็ต่ำกวา่ 

12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ต่ำกวา่ 

12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีง

เสรมิ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

5-13 ม.ีค. 

12-20 ม.ีค. / 25 ม.ีค. – 2 

เม.ย. 

58,888.- 11,500.- 



 

1-9 เม.ย.  59,999.- 

9-17 เม.ย. 

25, 27 ธ.ค. 

68,888.- 

30 เม.ย. – 8 พ.ค. 

6-14 พ.ค. / 29 พ.ค. – 6 ม.ิย. 

10-18 ม.ิย. 

2, 16, 23 ก.ค. / 13, 20 27 

ส.ค. 

3, 17, 24 ก.ย. /  

1, 8, 15, 22, 29 ต.ค. / 5, 19, 

26 พ.ย. / 3, 10 ธ.ค. 

59,999.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ในกรณีมี

ความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวัน

เข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปล่ียนย้าย

เมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบาง

โรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี่ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 

ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  



 

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมี

ลักษณะแตกต่างกัน 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนย้ายเพื่อการ

รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ 

(เท่าน้ัน) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

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

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

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิต

หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่าน้ัน 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายใน

ระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร 

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 5,000 บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการย่ืนวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่

สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบเท่าน้ัน) 

 



 

**กรณุาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเปน็สญัญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงนิมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงือ่นไขการชำระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปดิทำการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณี

ทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ

ทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบ

รับรอบแพทย์ตามท่ีทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในน้ันด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและ

ตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ

มัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่า

มัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้

ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ี

ต่างประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก

ตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแล้ว  



 

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่าน

ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ

ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของ

การเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

สำคัญ…. 

- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไข

ต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ท้ังหมด 

- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะน่ังต้องมีคุณสมบัติตรงตามท่ี

สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี

เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหา

ทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการ

บิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  



 

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึก

ไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน

ของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและย อมรับใน

เงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ชำระไปแล้วและหาก

ต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอำนวยความ

สะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวน

ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า 

จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้อง

ขออภัยมา ณ ที่น้ี 

• เมื่อท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ

ทุกข้อแล้ว ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุก

ครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทาง

อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์

ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือ มีพฤติกรรม

เป็นท่ีรักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญ



 

รบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวาน

ในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณา

แจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไป

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซ้ือทัวร์ 

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์

น้ันยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ันได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัท

ฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

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

ประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ

ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ขอ้ความซึง่ถือเปน็สาระสำหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาน

เอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก



 

เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ี

บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้

เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจ

มีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของ

ท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่สวสิฯ (กรณุาสอบถามเพิม่เตมิเพือ่อพัเดทขอ้มลูเอกสารอกีครัง้นงึ) 

 

ใชเ้วลาทำการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัทำการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ เดอะพลาซ่า, ชัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญา

ไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม 10330 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตวัจรงิ 1 ชดุ 

และสำเนา 1 ชดุ 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนำสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ

หนงัสอืเดนิทางออกมาได้ 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการย่ืนวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่าน้ัน โดยการ

ย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้กำหนดวันย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ถ้า

หากผู้เดินทางไม่สามารถไปย่ืนวีซ่าในวันท่ีกำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังน้ี 

ควิพรเีมีย่ม 2,200.- // -ยืน่นอกเวลาทำการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณไีมม่คีวิแลว้จะไป

ยืน่ 1,500 

 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า 

อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด

(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  



 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 

1.5 x สูง 2 น้ิว จำนวน  

2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่เกิน 6 

เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดบั ไม่

ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความ

ยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 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 แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่

เกิน 7 วัน ก่อนวันย่ืนวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง 

ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่าน้ัน) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ท่ีถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียน

สมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐานการทำงาน  

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ อายุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ย่ืน) 



 

5. เอกสารส่วนตัว 

- สำเนาทะเบียนบ้าน  

- สำเนาบัตรประชาชน 

- สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- สำเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดา

จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

หรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้อง

คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือ

หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบ

สำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี 

passport *** 

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมา

สัมภาษณ์กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่าน้ัน) 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่าน้ัน 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

(ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการย่ืนขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการ

ย่ืนอยู่เรื่อย ๆ) 

คา่แปลเอกสารในกรณ ียืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เปน็ผูเ้รยีกเกบ็) 



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


