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22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ 

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 385 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง) 

08.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินท่ี EK 087 

12.25 น. ถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นของประเทศ

สวิตเซอร์แลนดช์้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง ในหน้าร้อน กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวก

ในการนัดหมาย) 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ                               
   

 

 

วันที่สอง ดูไบ • ซูรคิ • ซูรคิ  เบิรน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ • บ่อหม ี• ย่านมารค์กาสเซ • นาฬิกา

ดาราสาสตร ์• ลูลี่          (-/-/เย็น) 
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จากนั้น เที่ยวชม กรุงเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงาม จนได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี 1983 อีกด้วย  พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความตระการตา

ของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1573 

 

  ต่อไปยัง บ่อหมี (Bärengraben) ร ิมแม่น้ำอาเร โดย คำว่า Bern ที ่ เป็นชื ่อเมืองนั ้นมาจากคำว่า "Baren" ใน

ภาษาเยอรมันท่ีแปลว่า "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่า

สัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทำให้เบิร์นนั้นกลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูป

หมีไปด้วย 
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พาท่านชมเดินสู่ ย่านมาร์กาสเซ (Marktgasse) ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ 

ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มี

ระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ เข้าสู่ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้าน ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายรปูกบั 

นาฬิกาดาราศาสตร์(Zytglogge) อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมง 

 
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1) 

ที่พัก  BB LULLY หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

จากนั้น สู่เมืองเมืองโกล เดอ ปิยง เพื่อพาท่านพิชิต กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)  

หรือมีอีกชื่อนึงว่า มีอีกชื่อว่า Glacier-des-Diablerets โดยกระเช้าขนาดใหญ่จุคนได้กว่า 125 คน เพื่อพาท่านสู่ยอด

เขาที่มีความสูงระดับ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สัมผัสทัศนีย์ภายแบบจัดเต็มของเทือกเขาสีขาวโพลนสุด

สายตา 

 
นอกจากนั้นยังมีสะพานวัดใจที่พาดผ่านยอดเขา 2 ลูก อย่าง The Peak Walk by Tissot เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของ

ยอดเขาแห่งนี้ **ราคานี้ไม่รวมเครื่องเล่นอื่นๆ อาทิ Snowbus, Dog Sled Ride Alpine, Coaster เป็นต้น** 

เที่ยง  พิเศษ!! บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนเขากลาเซีย 3000 (มื้อที่ 3) 

 

 

 

วันที่สาม กลาเซยีร ์3000 • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • อาสนวิหารโลซานน์ • ศาลา
ไทย • ลูลี่        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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จากนั้น เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) โดยระหว่างนั้นจะเลียบ

ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป้นอันดับท่ีสองของยุโรปตลอดทาง 

แวะถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิลยอง (Château de 

Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี ที่ยังคงความ

สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งขอยุโรปก็ว่าได้ และเป็นอีก 1 

จุดที่ท่านต้องไม่พลาดชม ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้น

เพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่านทางของผู้เดินทาง 

รวมไปถึงขบวนสินค้าต่างๆที่สัญจรไปมา 

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 45 นาที) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 พาทา่นถ่ายรูปด้านหน้า อาสน

วิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื ่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย

โปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจำเมืองโลซาน อาสนวิหารแห่งนี้เริ่มข้ึนในปีค.ศ. 1170 และแล้วเสร็จในปี 1235 ต่อมา

อาสนวิหารแห่งนี้ถูกประกาศอุทิศให้แก่พระแม่มารีย์โดยคำประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10 ในปี 1275 

และเนื่องจากอาสนวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูง ทำให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศวิวมุมสูงของเมืองโลซานได้ยังเต็มที่ 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4) 

ที่พัก  BB LULLY หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 
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เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

มุ ่งหน้าส ู ่ เม ืองเซอร์แมท (Zermatt)  (ใช ้ เวลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชั ่วโมง) เมืองตากอากาศสุดหรูที ่ไม ่ ใช้

เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะ จึงทำให้มีความบริสุทธิ์

ของอากาศเป็นอย่างมาก โดยพาท่านเปลี่ยนเป็นขึ้นรถไฟที่

เมือง ทาซ (Tasch) 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 6) 

พาท่านชมเมืองเซอแมท  (Zermatt) เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลาง

เมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn 

Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนย์รวม

ใจของชาวเมือง อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง  

วันที่สี ่ ทาซ • เซอรแ์มท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอรแ์มท • อินเทอลาเก้นท ์

 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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โดยม ี ว ิ ว เม ื อง ด ้ านห ล ั ง เ ป ็ น ภ ู เ ข า แมท เทอ ร ์ฮอ ร์ น 

(Matterhorn) ภู เขายอดแหลมรูปร ่างแปลกตาที ่ส ูงถึง 

4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เขาแห่งนี้ยังได้ปรากฏใน

สินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลต

สัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทั่งบริษัทบริษัท

สร้างหนังฮอลลีวูดอย่าง Paramount Pictures จึงนับเป็น

จุดที่วิวที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 

หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชม.) จุดศูนย์กลางของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของเมือง 

พาท่านเดินชม ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิสได้

อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ขึ้นช่ือ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ยังมี

ให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว  
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ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 

ที่พัก  Hotel Chalet Swiss หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 

นำท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองอัน

เป็นจุดเริ ่มต้นในการพิชิตยอดเขาจุงฟราว 

Top Of Europe ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขา

ที่มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้

มีความสวยงามจนเป็นเหมือนหน้าตาของ

สวิสเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย  

 

 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพื่อพาท่านขึ้น กระเช้า Eiger Express ที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา โดยจะ

ทำให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วข้ึนถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินบน Top Of Europe 

วันที่ห้า อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชติยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่        

เลาเทอรบ์รุนเนน • ลูเซิรน์      (เช้า/กลางวัน/ - ) 
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เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน้ำแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มี

ประติมากรรมน้ำแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่

ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และชม อุโมงค์โลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดง

วิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 

3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

  
เทีย่ง          บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราว ใหท้า่นเตม็อิ่มกบับรรยากาศของทวิทศันส์ดุอลงัการ (มือ้ที ่9) 
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พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจงุฟราว เมอืงเลาเท

อรบ์รนุเนน (Lauterbrunnen)  เมืองสวยอีกเมืองที่

ต้องแวะชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก ที่นี่เป็น

ที่ตั้งของ นำ้ตกชเตาบบ์าค (Staubbach) ที่สูงกว่า 

300 เมตร มุมสุดอลังการกับริ้วน้ำตกที่แทรกผ่าน

หน้าผาสูง โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรือนสลับทุ่งหญ้า 

ที่มองกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ 

 

จากนั้น นำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุด

ของประเทศ 

นำคณะรบัการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพือ่ออกเอกสารผลตรวจใชเ้ชค็อนิในการเดนิทางกลบัประเทศไทย (คา่บรกิารตรวจ

รวมอยูใ่นรายการทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้) 

 พาท่านถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีส์งิโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์

ต่อหน้าท่ีจนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือสัญลักษณ์สำคัญของลูเซิร์นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่   

  
พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดใน

โลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากนั้น  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรม

รอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเกา่ (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทำให้เป็นหนึ่งในความวิเศษ

ของเขตนี้ 
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ค่ำ    อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก  IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ

เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ที่พักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีที่มีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) 

  ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรกับเวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)    

14.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินท่ี EK 088  

23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง) 

 
03.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินท่ี EK 384 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

หมายเหต:ุ  โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ

สภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบริษทัฯจะคำนงึถงึผลประโยชน ์และ

ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นสำคญั 

**สำคญัมาก การเดนิทางเข้าสูป่ระเทศสวสิเซอร์แลนด ์ผูเ้ดินทางจะตอ้งไดร้บัวคัซนีโควิด-19 ครบโดสแล้วเทา่นัน้ หาก

ไมค่รบ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบกรณีถกูปฏิเสธการเดนิทาง** 

 

 

วันที๋หก ลูเซิรน์ • ซูรคิ • สนามบินดูไบ       (เช้า/-/-) 

วันที่เจ็ด สนามบินดูไบ   • ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ     
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

มหศัจรรย.์..SEMI SWITZERLAND พชิติ 2 ยอดเขา สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 7 วนั 4 คนื 

วันเดนิทาง จำนวน ผู้ใหญ ่
เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ปี
พกักบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 
ปีพกักบัผูใ้หญ ่2 
ท่าน(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว 

9 –15 ก.ค. 65 25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

10 – 16 ส.ค. 65 25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

9 – 15 ก.ย. 65 25+1 82,999 82,999 81,999 9,900 

7 – 13 ต.ค. 65 25+1 85,999 85,999 84,999 9,900 

4 – 10 พ.ย. 65 25+1 75,999 75,999 74,999 9,900 

2 – 8 ธ.ค. 65 25+1 79,999 79,999 78,999 9,900 

8 – 14 ม.ค. 66 25+1 75,999 75,999 74,999 9,900 

 
 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองค่ะ*** 110,000-120,000 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซูริค-ดูไบ-กรุงเทพฯ) 

✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมี

การแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามก าร

เปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท** 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

✓ ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว(เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการ

สูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้า

เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+  1 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทปิหวัหนา้ทวัร์/ไกดท์อ้งถิน่/คนขบัรถ ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น** 
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โรงแรมทีพ่กัและสถานททีอ่งเทีย่ว 

• สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องชำระ

ส่วนต่างของห้องพักเดี่ยวด้วยตัวท่านเอง 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คน

ละชั้น 

• โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม

นั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเตม็ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรอื

ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

• บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง 

เงือ่นไขการสำรองที่นัง่และการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 

60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนกัขัต

ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิมัดจำโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งสิ้น 
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กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

กรณวีีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว

เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน

(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทาง

หากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%  

• ทางบริษัทฯ เริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือ

พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก

โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

• บริษัทฯจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้

เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครื่องบิน, ห้องพักที่ได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอ

ให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่น วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วย

ตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยดูแล และอำนวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่า

ท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัท

ทัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวย ความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้  

(15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิด

จากการยกเลิกของท่าน 
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• คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการ

บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดย

ไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนั งสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาบิน , การประท้วง,

การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเ ที่ยว(ซึ่ง

ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุก

อย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ เดินทาง บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 
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➢ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากพาสปอรต์ไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็าม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออก

ประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดงันั้น ท่านต้องทำพาสปอรต์เล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ทา่นเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทำการตรวจสอบกอ่นการจองทัวร์วา่ท่านสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศไดห้รือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

➢ กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบชุัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอียดอายุครรภท์ี่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 

**กรุณากรอกขอ้มูลสำคัญสำหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถว้นด้วยค่ะ** 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท้แลว้จงึมดัจำเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง 

ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้  (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

 

ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนงัสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาใช้ได ้  ระยะเวลาในการพิจารณาวี

ซ่าประมาณ  15  วันทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนกัขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทตู หรือ อาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดขึน้อยู่กับ

สถานทูต 

*** สถานทูตมกีารเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 
หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนงัสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือไม่

น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ชำรุด (หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***สำหรบัหนงัสอืเดนิทาง ต้องใชเ้ปน็หนงัสอืเดนิทางบคุคลทัว่ไป (สีเลือดหม)ู เท่านั้น ห้ามใช้หนงัสอืเดนิทางราชการ (สีน้ำเงนิ) หนังสือเดินทาง

ทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด***  

1. หนังสือเดินทาง 
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             กรณผีูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

หลกัฐานทางการเงนิใชป้ระเภทบญัชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงินทั้ง 2 ประเภท ผูส้มัครต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)ก่อนวันยื่นวีซ่า    

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

สำคญัมาก !!หา้มทำการโอนเงนิเขา้ไปเปน็ยอดใหญใ่นครัง้เดยีวกอ่นการยืน่วซีา่เดด็ขาด 

 
• กรณผีูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ยได้นั้น คือ 

-  พ่อ, แม ่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได ้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้ันและกันได ้

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายให้กันได้ 

• กรณทีีม่ผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้จะตอ้งมเีอกสารของผูส้นบัสนนุดงันี ้ 

-  ต้องทำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เปน็ภาษาองักฤษ  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ

มีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 

2. หลักฐานการเงิน 
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   พรอ้มเอกสารแสดงความสัมพันธ ์  เช่น สูติบตัร ทะเบยีนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใชจ้่าย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชือ่ผูส้นับสนุนและชื่อผู้เดินทาง      

   ชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้งสะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

-  Statement   ยอ้นหลงั 6  เดอืนของบุคคลที่ออกค่าใชจ้่าย  เปน็ภาษาองักฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชือ่และนามสกลุ ตอ้ง   สะกดเปน็ภาษาองักฤษถกูตอ้งตรงตามกบัพาสปอรต์ 

 

 
 

• เจา้ของกจิการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบ

ทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจา้ของกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทำงานเปน็ภาษาองักฤษ พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถา่ยร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนด

ที่ดิน เป็นตัน 

• พนกังานทัว่ไป  หนงัสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหนง่, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน พรอ้มระบวุนัลาและประเทศทีเ่ดนิทางทาง

ตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์  

ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

• นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันท่ีกำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์) 

ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 
 

• สำเนาทะเบียนบ้าน 

• สูติบตัร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร(ถ้ามี) 

3. หลักฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตัว 
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• ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลีย่น) 

     
 

• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะต้องมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บตุรเดินทางไป

ต่างประเทศกับบิดา)พรอ้มแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

• หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั้งบดิาและมารดาจะต้องคัดหนังสอืระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพนัธ์

เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสงักัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่าน เท่าน้ัน) 

พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรอืหน้าพาสปอร์ตบดิาและมารดา  

• ในกรณทีีเ่ดนิทางพรอ้มกนั แตบ่ดิาหรอืมารดา มีวซีา่อยูแ่ลว้สามารถทีจ่ะแสดงหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของบิดาหรือมารดา พรอ้มกับ สำเนา 

หน้าวีซ่า Schengen ที่ยงัมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับตั๋วเครื่องบินที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจงึจะสามารถยกเว้น หนงัสือยินยอมได้ 

*สำหรบัหนงัสอืยนิยอมนัน้ ใหข้อเอกสารเปน็ภาษาไทย 1 ฉบบั และ ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั จากทางสำนกังานเขต หรอือำเภอ* 

• กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีดก็อายตุำ่กวา่ 18 ป ีบดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทัง้สองทา่น  

• ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รบัรองสำเนาถูกตอ้ง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณี

อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ี

คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ใน

กรณีที ่VISA ไม่ผ่านทุกกรณี *** 

 

5. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอืมารดา 
มารดา 
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ขอ้มลูคำรอ้งขอยืน่ วซีา่ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ (โปรดระบขุอ้มลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

*****  กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้  เพือ่เปน็ประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ ***** 

แบบฟอรม์สำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

1.) ขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ดนิทาง  

       ชือ่และนามสกุล   

________________________________________________________________________________________________________

___ 

       ชือ่และนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  

________________________________________________________________________________________________ 

       ชือ่และนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  

_______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลกั  

 

       วัน/เดอืน/ปเีกิด ค.ศ. 

______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ขอ้มลูของผูเ้ดนิทาง และครอบครวั 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)   

_______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มอืถือ  ____________________________________    E-mail :   

__________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบียน         หย่า           หม้าย 

วัน/เดือน/ป ีค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกลุคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   

______________________________________________________________________ 
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       วัน/เดอืน/ปเีกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   

_______________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกลุบุตร (ภาษาอังกฤษ) จำนวนตามความเป็นจรงิ 

       บุตรคนที่ 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกดิ     เพศ       

            บุตรคนที่ 2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกดิ     เพศ       

       บุตรคนที่ 3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกดิ     เพศ       

 
2.2 ชื่อ-นามสกลุสมาชิกในครอบครวั พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จำนวนตามความเป็นจริง 

      พี่, นอ้ง ที่ 1 ชือ่     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกดิ     เพศ       

            พี่, น้อง ที่ 2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกดิ     เพศ       

                   พี่, น้อง ที่ 3 ชือ่     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกดิ     เพศ       

 

 

3.) ขอ้มลูของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัอาชพี, หรอืถา้กำลงัศกึษาอยู ่ใหล้งรายละเอยีดของสถานทีศ่กึษา และลงรายละเอยีดอืน่ๆ ลงในชอ่งวา่ง 

3.1) ชื่อบริษัทที่ทำงาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

3.2) ทีอ่ยู่ของบริษัทที่ทำงาน, โรงเรยีน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

3.3) งานปัจจุบันทำอาชพี โปรดระบตุำแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 
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_________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน หรอืเบอร์โทรศพัท์สถาบันที่ท่านกำลังศกึษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ขอ้มลูเกีย่วกบัการเดนิทางไปตา่งประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันที่ออกวีซ่า และวันทีห่มดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบทีห่น้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันทีอ่อกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันทีอ่อกวซี่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันทีอ่อกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

ประเทศ ________________________  วันทีอ่อกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  

_________________________ 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดที่ท่านเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันที่สแกนลายน้ิวมือล่าสุด  

_____________________________ 

5.) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  
 
              ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
              มีผูอ้อกค่าใชจ้่ายให้    ระบุชื่อ    ความสัมพันธ ์    
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

