
 

 

มิลาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ - โกลดปูยิง - เจนวีา - โลซานน ์- เบริน์  

อินเทอลาเกน้ - แองเกลิเบริ์ก - ลเูซริน์ - ซรูคิ 

ชม 4 ยอดเขา กอรเ์นอรก์รัท + แมทเทอร์ฮอรน์ + กลาเซยีร์3000 + ทิตลติ 

 

 

 



 
ก าหนดการเดนิทาง                      

วนัแรกของการเดนิทาง                   สนามบนิสวุรรณภมูิ 

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T 

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เท่ียวบินที่ EK373/EK101 
    

วนัทีส่องของการเดนิทาง     สวุรรณภูม ิ- ดูไบ - มิลาน 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0345-0745*.*.*. 

07.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว... 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ี

ส าคัญของอิตาลี เมืองที่ข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น 

จากนั้นน าท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของ

ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนาน

เกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี 

ค.ศ.1386 และที่น่าท่ึงของโบสถ์ ก็คือ

การตกแต่งประดับประดาที่เน้นความ

หรูหราอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะรูปปั้น

รอบตัวอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิ้น 

ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาท

หลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัว่า“อาเขต” 

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐม

กษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 

น าท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้

อปปิ้งอาเขตที่สวยงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น

ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคา



 
แพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟท่ีเรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถ

นั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหาก

ท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรท่ีจะต้องไปเดินเล่นชม

ความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรอืหากท่านยังติดใจในเรื่องช้

อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่ง

ถือเป็นย่านช้อปปิ้งท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่

กับลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     มิลาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบ

ตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง …. น าท่าน

เดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีงดงามดุจ

สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานท่ีไว้

ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ ามันเข้ามา นอกจาก

รถไฟฟ้า และรถม้า ท่ีมีไว้บริการนักท่องเท่ียว ซึ่งท่านจะประทับใจกับ

ประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขา

แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีก

ยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท 

  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย

ชนิด ตามอัธยาศัย... 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช 

(TAESCH) โดยรถไฟ  

 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ 

(MONTREUX) (139  กม.) 

เป็นเมืองพักตากอากาศที่

ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่ง

สวิตเซอร์แลนด์ และท่ีนี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษา



 
วิชาการโรงแรมท่ีเลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป 

…..น าท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU 

DE CHILLON) ซึง่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงาม

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกท้ังยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษ

การเมืองท่ีมีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย  

ท่ีพัก  VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า 
    

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     มองเทรอ - โกลดปูิยง - ยอดเขากลาเซียร ์

3000 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU 

PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็นท่ีต้ังของสถานีกระเช้า 

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125  คน 

ชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้

เวลาเพียง 15 นาที ท่ีเรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต 

หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3,000  … ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า

ไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มต้ังแต่ 

56 CHF *.*.  

ออกเดินทางต่อสู ่กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐท่ีเล็ก

ท่ีสุดของสวิส ต้ังอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็น

พันธ์รัฐสวิสท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและ

เป็นที่ต้ังของธนาคารจ านวนมาก ชม

ทะเลสาบเจนีวา และ น้ าพุจรวด (JET 

D’EAU) ท่ีสามารถส่งน้ าขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น

สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม้ ท่ีสวนอังกฤษริม



 
ทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิต

นาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา.... 

ท่ีพัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือ

เทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     เจนวีา - โลซานน ์ - เบริน์ - อนิเทอ

ลาเกน้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโล

ซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) 

เมืองซึ่งตั้งอยู่บน  ฝั่งเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นับได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก

ท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 4 ต้ังอยู่บนเนินเขาริมฝั่ง

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และ

อากาศท่ีปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญส าหรับชาว

ไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จย่า.. 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 

กม.) เมืองที่มีน้ าพุมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของยุโรป 

และเป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การ

ยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ 

น าท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าท่ีปัจจุบัน

เต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอด

รถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 

300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของ

เมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่า

ในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว”์ 

ให้ดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส 



 

(ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบิร์น  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 

กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง

ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้

แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยัง

เคยใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ท่ีรอคอย“ อีกด้วย 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ี

มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัว

เมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, 

มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระท่ังได้เวลาอันสมควร  

ท่ีพัก  HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     อนิเทอลาเกน้ - แองเกลิเบิรก์ - ลู

เซริน์ - ซรูิค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (86 กม.)  

*.*. หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการนั่งกระเชา้ขึน้ยอดเขาทิตลิต กรณุาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน

ล่วงหน้าค่ากระเช้าเริม่ตั้งแต ่92 CHF *.*. 

ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช 

เมืองตากอากาศท่ีโด่งดังของสวิสและยังมีความส าคัญในด้านการ

ก่อก าเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ต้ังอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ช่ือ

ว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธ์รัฐ  

 น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่ง

ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละท่ีถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแด่

ทหารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส 

และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) 

สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์  



 
ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของ

ประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน 

ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีมีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น 

บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโก

แล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค 

(ZURICH) (52 กม.) น าท่านชมเมืองซูริคบริ

เวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อป

ปิ้งท่ีหรูหราท่ีสุดในเมืองซูริค และใหญ่ท่ีสุด

ในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสาย

ท่ีดีท่ีสุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดในยุโรปเลย

ทีเดียว เนื่องจากเป็นที่ต้ังของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชมย่านเมืองเก่า 

โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง ที่มีความงดงามของศิลปะท่ีผสมผสานกัน

ระหว่างสวิสและเยอรมัน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และพักผ่อน

อิริยาบถตามอัธยาศัย ... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่ 

กรุงเทพฯ 

21.55 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบิน

ท่ี EK086/EK372 
 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง                กรงุเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 2155-0710*.*.*. 

18.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ

ภาพ….. 
 

**********  

 



 
อตัราค่าใชจ้่าย   

อัตราค่าใช้จ่าย 

ผู้ใหญ่ 

พักห้อง

คู่ 

เด็กต่ า

กว่า 12 

กับ 1 

ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 

12 

กับ 2 

ผู้ใหญ่ 

ไมม่ีเตียง

เสริม 

พักเดี่ยว  

จ่ายเพ่ิม 

26 ธ.ค. –  1 ม.ค.  

28 ธ.ค. –  3 ม.ค. 

30 ธ.ค. –  5 ม.ค.  

48,888 9,500 

 

** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ 

ขึ้นราคาของภาษีน้ ามนั** 
 

 

ในกรณทีี่ผูโ้ดยสาร มไีฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวันเดินทางที่

ทา่นไดท้ าการจองไว้กบัทางบรษิัทฯ กรณุาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงินคา่ตั๋ว

ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อม

กรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการ

เปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 

ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 



 
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้น

หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม 

อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพ่ิมค่าทัวร์ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม 

โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

ข้อมลูเพิ่มเตมิเรือ่งโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภท

อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้

เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหา

ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก

ห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ า  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น

มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถาม

ได้จากเจ้าหน้าท่ี)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / 

การเคลื่อนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / 

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 



 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  

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

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

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 

ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ถือ

หนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน 

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล 

กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญ

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับ

ภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้น

ราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วย

ตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงินทัง้หมด 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  



 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

 กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็ค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

ข้อมลูเพิ่มเตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบินและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่าน

ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

เต็มจ านวน  

2. หากต๋ัวเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน  

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสาย

การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 ราคาทัวร์เมื่อจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เพราะไม่มีการรีฟันใดๆท้ังสิ้น 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิด

จากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ

เรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วหรือค่าต๋ัวเครื่องบิน(กรณีออกต๋ัว

เครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และ

ท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง 



 
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / 

ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน หรือค่าต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วน

ต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้าม

ของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่

สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน 

ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด

จากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ 

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคน

เข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้

บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  



 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การแจ้งสถานฑูต เพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึก

ไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้า

ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและ

หากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน

การแจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  

 ทางบรษิัทฯ เปน็แค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ใน

การพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดลุพนิจิ 

ของทางสถานทูตฯเทา่นัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึง

ต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เม่ือท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ 

ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อน

ทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง

ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  



 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่

น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน 

ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้

ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มคีรรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพ่ือความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ า

กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง 

ทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไป

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้ง

ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกต๋ัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์

นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. 

เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปลี่ยน - เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน

ข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 

ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกิน

กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 

ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ 

โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน 



 
เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน

, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธ

ออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจ

ท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการ

ทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน 

หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ 

ที่รับประกันในกรณทีี่ผู้รว่มเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ

ยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทาง

เป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นที่ไดม้อบความไว้วางใจ ให้ทางบรษิัท 

เป็นผู้น าพาการเดินทางในครัง้นี้” 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ,ฝร ัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ TLS Contact (สาทรซติี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 2,600 บาท  
 

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้
ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 



 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพอยา่งชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 

เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

 


	กำหนดการเดินทาง
	วันแรกของการเดินทาง                   สนามบินสุวรรณภูมิ
	วันที่สองของการเดินทาง     สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
	วันที่สามของการเดินทาง     มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
	วันที่สี่ของการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
	วันที่ห้าของการเดินทาง     เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น
	วันที่หกของการเดินทาง     อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค
	ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง




