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อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ DOLOMITIES 



 

 
 

 
ชมอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์   

ตามรอยละครลิขิตรัก นั่งกระเช้าขึ้นสู่กริลเดอวัลเฟียส 
นั่งรถไฟขึ้นสู่เมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชมยอดเขากลาเซีย3000 

ก ำหนดกำรเดินทำง  

วันแรกของกำรเดินทำง           สนำมบินสุวรรณภูม ิ

20.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 แถว T เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

21.25 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงสู่ กรุงมิลำน ประเทศอิตำลี โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK373/EK101 

 

วันที่สองของกำรเดินทำง    สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลำน 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0050-0335 *.*.*. 

08.15 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง กรุงมิลำน  (MILAN) ประเทศอิตำลี เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของอิตำลี 
เมืองที่ข้ึนชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองปละศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว... 
จำกนั้นน ำท่ำน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลำน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรำ และใช้

เวลำในกำรสร้ำงนำนเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้ำงตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 
และท่ีน่ำทึ่งของโบสถ์ ก็คือกำรตกแต่งประดับประดำที่เน้นควำม
หรูหรำอย่ำงเต็มที่โดยเฉพำะรูปปั้นรอบตัวอำคำร มีจ ำนวนกว่ำ 
3,000 ชิ้น ขวำมือของโบสถ์มีอำคำรทรงกำกบำทหลังหนึ่ง และ
หลังคำมุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่ำ“อำเขต” สร้ำงขึ้นเพ่ือ
เป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของ

อิตำลีในกำรรวมชำติ 
เที่ยง   *.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย *.*.*.  

บ่ำย น ำท่ำน ช้อปปิ้งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนูเอล 2 ช้อปปิ้งอำเขตที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของ

โลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่ำเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลำน เพรำะนอกจำกจะมีสินค้ำแบรนด์เนมรำคำแพงขำยแล้ว 

ยังมีร้ำนกำแฟที่เรียกกันว่ำ ไซด์ วอล์ค คำเฟ่ สำมำรถนั่งจิบ คำปูชิโน นั่งดูหนุ่มสำว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำทันสมัย 

ดังนั้นหำกท่ำนไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกำแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมควำมงดงำมของอำคำรหลังนี้ให้ได้  



 

 
 

 

หรือหำกท่ำนยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สำมำรถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่ำนช้

อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่ำงโบสถ์ดูโอโม่กับลำนกว้ำงแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำม

อัธยำศัย 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำมของกำรเดินทำง    มิลำน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ 

เช้ำ เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลำะเลียบตำมหุบเขำ ชมทิวทัศน์สวยอันงดงำม

ตลอดเส้นทำง ….น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมอืงแทซ เพ่ือเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมท….(ค่ำรถไฟข้ึนสู่เซอร์

แมทรวมในรำยกำรทัวร์แล้ว) เดินทำงถึง เมืองเซอร์แมท  (ZERMATT) เมืองตำก

อำกำศท่ีงดงำมดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวน

สถำนที่ไว้ให้มีแต่อำกำศบริสุทธิ์ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊ส และน้ ำมันเข้ำมำ นอกจำก

รถไฟฟ้ำ และรถม้ำ ที่มีไว้บริกำรนักท่องเที่ยว ซึ่งท่ำนจะประทับใจกับประสบกำรณ์

กำรเดินทำงครั้งนี้ ท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมของ ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอด

เขำนี้เป็นโลโก้ของพำรำเมำท์พิคเจอร์และอีกยอดเขำคือ ยอดเขำเกรอนำกรัท *.*.*. ไม่รวมค่ำขึ้นเขำ กรุณำ

ติดต่อหัวหน้ำทัวร์ *.*.* อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซ้ือสินค้ำหลำกหลำยชนิด ตำม

อัธยำศัย... 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย *.*.*.  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ …. 

 ออกเดินทำงต่อสู่ เมืองมองเทรอ 

(MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมืองพักตำก

อำกำศท่ีได้รับสมญำนำมว่ำเป็น ไข่มุกริเวีย

ร่ำแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลำงของกำรศึกษำวิชำกำรโรงแรมท่ีเลื่อง

ชื่อจนได้รับควำมนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป …..น ำท่ำน แวะถ่ำยภำพควำมงำมของ 



 

 
 

 

ปรำสำทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงต้ังอยู่บนจุดยุทธศำสตรท่ี์ดีท่ีสดุ และท ำเลท่ีงดงำมท่ีสดุแห่งหนึง่

ของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถำนที่คุมขังนักโทษกำรเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย  

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขำกลำเซียร์ 3000 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็น

ที่ตั้งของสถำนีกระเช้ำ ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่จุผู้โดยสำรได้ถึง 125  คน 

ชม กลำเซีย 3000 เป็นยอดเขำสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลำเพียง 15 นำที ที่เรียกว่ำ 

กลำเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รับกำรขนำนนำมใหม่ว่ำ กลำเซียร์ 3,000  … ไม่

รวมค่ำขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ำ *.*. หมำยเหตุ : อำกำศดีท้องฟ้ำแจ่มใสต้องกำรนั่งกระเช้ำ

ขึ้นยอดเขำกรุณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ก่อนล่วงหน้ำ*.*.  ไม่รวมค่ำขึ้นเขำ กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์  

  *.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย *.*.*. 

บ่ำย  ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเจนีวำ (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริม ทะเลสำบเจนีวำ … 

น ำท่ำน ชมเมืองเจนีวำ เมืองที่ว่ำกันว่ำเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มี

อะไรเป็นสวิสเลย นอกจำกนโยบำยต่ำงประเทศ ศำสนำและเป็นที่ตั้ง

ของธนำคำรจ ำนวนมำก ชมทะเลสำบเจนีวำ และ น้ ำพุจรวด (JET 

D’EAU) ที่สำมำรถส่งน้ ำขึ้นท้องฟ้ำได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเจนีวำ    ชมนำฬิกำดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ

ริมทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมกำรผลิตนำฬิกำที่มีต่อเจนีวำ... 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่ำ 

 



 

 
 

 

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง    เจนีวำ- โลซำนน์ -เบิร์น - นั่งกระเช้ำสู่ยอดเขำกริลเดอวัลเฟียส - อินเทอลำเก้น - แองเกิลเบิร์ก 

เช้ำ เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนนั่งรถโค้ชเข้ำสู่ เมืองโลซำนน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซ่ึง
ตั้งอยู่บน  ฝั่งเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์นับได้ว่ำเป็น
เมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำกท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มี
ประวัติศำสตร์อันยำวนำนมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขำริม
ฝั่งทะเลสำบเจนีวำ จึงมีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ที่
สวยงำม และอำกำศท่ีปรำศจำกมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีควำมส ำคัญส ำหรับชำวไทยเนื่องจำกเป็นเมืองที่เคย
เป็นที่ประทับของสมเด็จย่ำ.. 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มีน้ ำพุมำกท่ีสุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็นเมืองโลก

ทำงด้ำนวัฒนธรรมที่องค์กำรยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ 

เที่ยง *.*.*. อิสระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย *.*.*.  

น ำท่ำนชมเมืองเบิร์น ชมมำร์คกำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้ และร้ำน
เสื้อผ้ำบูติค เป็นย่ำนที่ปลอดรถยนต์จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยว ชมอำคำรเก่ำอำยุ 200 - 300 ปี 
ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกำสเซ เต็มไปด้วยร้ำน
ภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำ ไซ้ท ์กล็อคเค่น อำยุ 800 ปีที่มี 
“โชว”์ ให้ดูทุกๆชั่วโมงท่ีนำฬิกำตีบอกเวลำ มหำวิหำรเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้ำส (ทำวน์ฮอลล์) เบ

เร็นกรำเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น  
น ำท่ำน นั่งกระเช้ำขึ้นสู่ยอดเขำกลินเดอวัลเฟียส (GRINDELWALD 
FIRST) (*.*.*. รวมค่ำขึ้นกระเช้ำแล้ว*.*.*.) ท่ำนจะได้สัมผัสกับควำม
สวย  ของเทือกเขำแอลป์โดยรอบ สมกับที่ละครลิขิตรักถึงกับต้องมำ
ถ่ำยท ำท่ีนี่…… 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอลำเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) 
เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมืองท่ำมกลำง
เทือกเขำน้อยใหญ่ นำฬิกำดอกไม้ สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ 

สวิสฯ แบบสุดสุด อย่ำงที่หลำยคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉำกถ่ำยท ำภำพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่
รอคอย“ อีกด้วย 
 



 

 
 

 

จำกนั้นอิสระให้ท่ำนเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยำกำศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ำกว้ำงกลำงเมือง มีสวนดอกไม้

เล็กๆ น่ำรัก สร้ำงสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้ำคุณภำพดีของสวิส อำทิ นำฬิกำช็อคโกแลต, มีดพก

อเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลำอันสมควร …น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักเมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

ที่พัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่หกของกำรเดินทำง    แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ทะเลสำบโคโม่ - มิลำน 

เช้ำ เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตำกอำกำศท่ีโด่งดังของสวิสและยังมี

ควำมส ำคัญในด้ำนกำรก่อก ำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสำบขนำดใหญ่ที่ชื่อว่ำ เวียวำลด์

สแตร์ทเตอร ์อันหมำยถึงทะเลสำบสี่พันธ์รัฐ  

 น ำท่ำนถ่ำยรูปกับอนุสำวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้ำผำสัญลักษณ์แห่งควำมกล้ำหำญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูก
สร้ำงข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหำรสวิสที่เสียชีวิต จำกกำรปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และชมสะพำน
คำเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพำนไม้เก่ำแก่ของเมืองที่มีอำยุกว่ำ 600 ปี ทอดตัวข้ำมแม่น้ ำ
รอยส์  ตลอดสะพำนประดับด้วยภำพเขียนที่บอกเล่ำถึงประวัติศำสตร์ของประเทศได้เป็นอย่ำงดี สะพำนนี้เคย
ถูกไฟไหม้เสียหำยอย่ำงมำกใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับกำรซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภำพที่ดีเหมือนเดิมเพลิดเพลิน
กับกำรช้อปปิ้งที่มีร้ำนตัวแทนจ ำหน่ำยนำฬิกำชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ร้ำนขำยของที่
ระลึกร้ำนช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีที่มีชื่อเสียงตำมอัธยำศัย  

เที่ยง  *.*.*. อิสระอำหำรกลำวันตำมอัธยำศัย *.*.*. 
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโม่ (COMO) เมืองชำยแดนประเทศสวิสและอิตำลี ให้ท่ำนสัมผัสกับควำมสวยงำมของ

ทะเลสำบโคโม่ ถ่ำยรูปเก็บควำมงำมไว้ในควำมทรงจ ำของท่ำน ..แล้วน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน (MILANO) 
ค่ ำ  รบัประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ที่พัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง     มิลำน - โบลซ่ำโน่ - อุทยำนยอดเขำโดโลไมท์ 

เช้ำ เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



 

 
 

  

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ เมือง โบลซำโน่ (BOLZANO) หัวเมืองหลักในเขตจังหวัด เซำท์ไท

โรล (SOUTH TYROL) ที่ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของอิตำลี โบลซำโน่เป็นเมืองใหญ่ที่

รำยล้อมไปด้วยเทือกเขำสูง สวยงำมด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขำโดโลไมต์ที่ตั้ง

ตระหง่ำนเป็นเหมือนพ้ืนหลังสวยๆ ให้กับเมือง และยังส ำคัญด้วยกำรเป็นเมือง

ศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และระหว่ำงกำรเดินทำงไปยังเมืองโบล

ซำโน่นั้น ท่ำนจะได้ชมทิวทัศน์สวยๆ ของเทือกเขำชื่อดังของอิตำลี โดโลไมท์ 

(DOLOMITE) เทือกเขำใหญ่ที่ทอดตัวยำวในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอิตำลี กินพ้ืนที่กว้ำงในจังหวัด เบลลูโน่ 

(BELLUNO), เซำท์ไทโรล (SOUTH TYROL) และ เทรนติโน่ (TRENTINO) เทือกเขำโดโลไมต์นั้นเกิดขึ้นมำนำน

กว่ำ 280 ล้ำนปี ในช่วงที่ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกำรวมเข้ำด้วยกัน หนึ่งในเอกลักษณ์เด่นของเทือกเขำโดโล

ไมต์คือมียอดเขำหินมีสีซีดจำง และมีรูปร่ำงแปลกตำ ไม่ว่ำจะเป็นยอดแหลม เป็นแท่งๆ หรือจะเป็นหยัก คละ

กันไปตลอดแนวเทือกเขำ ปัจจุบันเทือกเขำโดโลไมต์ขึ้นชื่อทั้งในเรื่องควำมยิ่งใหญ่ของเทือกเขำ กำรเป็นพ้ืนที่

เล่นสกียอดนิยมในช่วงฤดูหนำว ทั้งยังเป็นสถำนที่ยอดฮิตส ำหรับกิจกรรมไต่เขำ เดินป่ำ เล่นร่มร่อน ในช่วงฤดู

ใบไม้ผลิและฤดูร้อน ในปี 2009 เทือกเขำโดโลไมต์ก็ได้รับกำรข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก

ไปเรียบร้อยแล้ว จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซอมิโอเน่ (SIRMIONE) ควำมสวยงำมของทะเลสำบกรำดำร์ 

ถ่ำยรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

 

 *.*.*. อำหำรกลำงวันและอำหำรค่ ำ ตำมอัธยำศัย *.*.*. 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน (MILAN) เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญของอิตำลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น  
ที่พัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 



 

 
 

 

วันที่แปดของกำรเดินทำง     อิสระ - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
*.*.*. อิสระเต็มวันตำมอัธยำศัย *.*.*. ….ท่ำนใดต้องกำรเดินทำงไปช้อปปิ้ง OUTLET หรือต้องกำรไปยังเมืองใกล้เคียงเช่น เมือง

เจนัว, ปอร์โตฟิโน ่กรุณำสอบถำมกับหัวหน้ำทัวร์ล่วงหน้ำอย่ำงน้อยสองวัน….ได้เวลำนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่
สนำมบินเพ่ือเดินทำงกลับสู่ ประเทศไทย 

22.20 น.         ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372 

 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0625-0940  *.*.*. 

19.15 น.  (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ….. 
 

**********  
 

อัตราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องคู่ 

เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่่ากว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

21-29 ก.ย. / 12-20 ต.ค. 

19-27 ต.ค. / 9-17 พ.ย. 

30 พ.ย. – 8 ธ.ค. 

48,888.- 
11,500.- 

25 ธ.ค. – 2 ม.ค.  63,888.- 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ 



 

 
 

 
จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 
4. ค่ำหัวหน้ำทัวร์น ำเที่ยวตำมรำยกำร 
5. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ 
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้นหลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำน
เทศกำลต่ำงๆและงำนแฟร์,กำรประชุม อันเป็นผลท ำให้ต้องกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง หรือเพ่ิมค่ำทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดย
บริษัทจะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เนื่องจำกกำรวำงแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบำงโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple 
Room) อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำนอำจจะไม่ได้เลย หรือ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจำก
โรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอำจมีกำรแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ ำ  
** กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำง
อำบน้ ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 
6. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำมได้จำกเจ้ำหน้ำที่)  
ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์)  
ค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉิน
และกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ / ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น) 
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพ่ิมเติมกับทำงบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 
1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมจัดท ำหนังสือเดินทำง , แจ้งเข้ำแจ้งออกส ำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงของไทย 



 

 
 

 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนักเกิน 
จำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว , ค่ำ
กระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น  
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบก ำกับภำษ ี
4. ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ  
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ 
6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง  
7. ค่ำทิปท่ำนละ 70.- ยูโร 
8. ค่ำวีซ่ำเช็งเก้น ท่ำนละ 4,000 บำท (หำกสถำนทูตได้ก ำหนดกำรยื่นวีซ่ำเป็นคณะแล้ว ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนด 
ได้ กรณีถ้ำมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น) 

 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป  

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทำงบริษัทขอเก็บค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนกำรเดินทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดย

เหตุจ ำเป็นทำงบริษัทขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท่าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองท่ีเข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้มำกกว่ำ 1 เดือนก่อนวันเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรท่ำนละ 3,000 บำท 
 



 

 
 

 

- ยกเลิกกำรเดินทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทำงทุกกรณี เก็บค่ำบริกำรทัวร์เต็มจ ำนวนตำมรำคำ
ทัวร์ (หมำยเหตุ – ผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตำมท่ีทำงบริษัทระบุข้อควำม
บำงอย่ำงในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่ำงประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำยกำรบิน
และบริษัทต่ำงประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้วทำงบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพ่ิมเติมจำกทำงบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทำงที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชวีิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตำมที่ทำงสำยกำรบินให้ระบุข้อควำมตำมเงื่อนไข
สำยกำรบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสำยกำรบินและตัวแทนบริษัทที่ต่ำงประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสำยกำรบินและ
บริษัทต่ำงประเทศ) ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว หรือค่ำตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำกรณีท่ีท่ำนยื่นวีซ่ำแล้ว  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ

ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้

เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำง

รำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำงหำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ำนทรำบ

ล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรเดินทำง  

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่

ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ

รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ

อำกำศ 

และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วม

เดินทำงเป็นส ำคัญ…. 



 

 
 

 

- หลังจำกท่ีมีกำรจองทัวร์และได้ช ำระค่ำมัดจ ำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทหรือช ำระ

โดยตรงกับทำงบริษัท ทำงบริษัทจะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือนไขต่ำงๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินก ำหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทำง
เจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น 

- กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้ำสูญหำยหรือลืมไว้ระหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

- กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง 

- บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน ( ผู้ใหญ่ )  

- และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้ำต้องกำร 

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

- เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ 

- ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

- กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

- สถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้
ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ 

- กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ 

- ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และ 

- โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูต
ขอเอกสำรเพ่ิมเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน 

- ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำ แต่ในกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยู่ในดุลพินิจของ 

- ทำงสถำนทูตฯเท่ำนั้น ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้ 

- เมื่อท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ใน 



 

 
 

 

กรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะ
อำกำศ และเหตุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ 

- ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน เอำแต่ใจตนเอง หรือถือ
ว่ำมำกลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อ่ืนชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือควำมสุขของผู้เดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิดอันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เว้นมี 

- ใบรับรองแพทย์) 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- จองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

- ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ำยขำยก่อนเพ่ือขอค ำยืนยันว่ำทัวร์นั้นๆ  

- ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยนั้นได้ 

- ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำนภำยใน  

- 20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว
หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 

- หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำร
เดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของ
ท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อควำมซึ่งถือเป็นสำระส ำหรับท่ำนผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทำง 
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดน ำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งกำรสัมมนำ ดูงำน เพ่ือควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 

ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ,  อันเนื่องจำกอุบัติเหตุ

รวมถึงภัยธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถึงผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทน



 

 
 

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มีควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทำง ไม่ปฎิบัติตำมกฎระเบียบ

ด้ำนกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพ้ืนที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพ่ือกำรเดินทำง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมำย บริษัทฯ จะไม่คืน

ค่ำใช้จ่ำยใดๆ รำยละเอียดด้ำนกำรเดินทำง อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจ ำเป็น หรือเพ่ือควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้อง

แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้กำรขอสงวนสิทธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผู้

มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น่าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครั้งนึง) 

 

ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันท่าการ 
ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส่าเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน่าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมา
ได้ 

 

หมำยเหตุ: กำรยื่นวีซ่ำแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องท ำกำรยื่นวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมี

จ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้ก ำหนดวันยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปยื่นวีซ่ำในวันที่ก ำหนด

ได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้ 

คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาท่าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีคิวแล้วจะไปยื่น 1,500 
1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือส ำหรับประทับวีซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่

น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ช ำรุด(หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำร

ยื่นวีซ่ำด้วย)  



 

 
 

 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด กว้ำง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ ำนวน  

2 ใบ (พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน หำ้มสวม

แว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่

เลอะหมึก) (ควำมยำวของหน้ำกรุณำวัดจำกศีรษะด้ำนบนถึงข้ำงประมำณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1 ถ่ำยจำกด้ำนหน้ำโดยไม่สวมใส่สิ่งต่ำงๆบนใบหน้ำหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรำกฏบนภำพถ่ำย 

3. หลักฐำนกำรเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทำง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้ำท ำ

รำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ และหำกบัญชีกระโดด

เดือนต้องขอเป็น Statement เท่ำนั้น) 

3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสำยเลือดเดียวกัน 

หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น) 

3.2.1. ต้องท ำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่ำใช้จ่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำยให้ เช่น ส ำเนำทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียน

บ้ำน 

**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีฝำกประจ ำ และบัญชียอดติดลบ** 

4. หลักฐำนกำรท ำงำน  

- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำร อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส ำเนำใบ

ทะเบียนกำรค้ำ(พค.0403) 

- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่  



 

 
 

 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตที่ยื่น) 

5. เอกสำรส่วนตัว 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

- ส ำเนำบัตรประชำชน 

- ส ำเนำสูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ส ำเนำทะเบียนสมรส/ส ำเนำทะเบียนหย่ำ/ส ำเนำมรณะบัตร (ถ้ำมี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย 

- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอต้นสังกัด (โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

กับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและ

มำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจปกครอง

บุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท ำจดหมำยชี้แจงว่ำท ำไมไม่มี passport *** 

- กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย 

ทั้งสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค ำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

(ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดกับกำรยื่นขอวีซ่ำในอดีต เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่เรื่อย ๆ) 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์รับย่ืนเป็นผู้เรียกเก็บ) 

 


