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เมือง เบลลินโซนา เมืองหลวงท่ีมีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท"  
เที่ยว เมืองเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซ่ึงสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ 
ขึ้นเขาชิลธอร์น ยอดแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนต์ เจมส์ บอนด์ 007 
หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On 
You 
เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ารัก ชมสัญลักษณ์ประจ าเมือง สะพานไม้ชาเปล และ สิงโตหินแกะสลัก 
เที่ยวเมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ  และชม CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร 
เมืองสไตน์อัมไรน์  เป็นเมืองเล็กๆ สวยงามและมีเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้านานาชาติที่ส าคัญท่ีสุดในยุโรป 
 
 
 
 
 

วันที่แรก          กรุงเทพฯ – มิลาน 
16.30 น.   คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) 

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง 
19.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยเที่ยวบินที่ QR 831 / QR123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหาร

และเครื่องดื่มตลอดเท่ียวบิน 
วันที่สอง       มิลาน – ลูกาโน่ – อันเดอร์แมท  – ทาช 

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินมาลเพนซ่า – มิลาน หรือ มิลาโน่  หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชปรับอากาศ
น าท่านเนทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองท่องเที่ยวที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเขตรัฐทีชีโน โดยตัวเมือง
นั้นถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจ านวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบน ้าแข็งที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดน
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี ลูกาโน่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญในช่วงฤดูร้อนอันแสน
อบอุ่น จนส่งผลให้เมืองเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย น าท่านชมย่านเมืองเก่า ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเป็นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์เร
เนียน และยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง ให้ท่านได้ได้เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม
และประเพณีดั้งเดิมของตัวเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไวเป็นอย่างดี ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของ 
ทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมมาก
แห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 
 
 
 
 
 



เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ เบลลินโซนา (Bellinzona) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนาม

ว่า "เมืองแห่งปราสาท" โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น ้าทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือ
แม่น ้าจะเป็นเทือกเขาแอลป์นอกจากนี้แล้วเมืองเบลลินโซนายังมีชื่อเสียงในเรื่องงานคานิวาล ที่มีชื่อว่า Rabadan 
ซึ่งมีการจัดมานานกว่า 150 ปีแล้ว น าท่านชมย่านเมืองเก่าที่เป็นชุมชนโรมันเดิมโดยปัจจุบันเป็นร้านค้าและแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งสามารถมองเห็นบางส่วนของปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเขา ได้เวลาน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองทาช 

 
 
 
 
 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 2) 
   พักค้างคืน ณ  Modern Rooms by Tascherhof  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1) 
 

วันที่สาม   เซอร์แมทซ์  –ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  –  อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
   จากนั้นน าท่านนั่งรถไฟสู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 

ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศ
บริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน ้ามันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว และพลาดไม่ได้
กับการถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ณ สะพาน เคียร์ชบรึค ซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปกับ ยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์น อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา 
เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกให้มายังเมืองนี้ 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 
บ่าย ได้เวลาอันสมควรน าคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ  2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ 
Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, 
นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็น
ฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย 

 



 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 5) (ฟองดูว์ ต้นต าหรับสวิตเซอร์แลนด์) 
 
 
 
  
   พักค้างคืน The Hey Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2) 
 

วันทีส่ี่       เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น – หมู่บ้านมูร์แรง MURREN – ยอดเขาชิลธอร์น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ซูริค 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าไปยัง หมู่บ้านมูร์แรง MURREN ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ น่ารักตั้งบนหุบเขาสูงถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน เป็นหมู่บ้านสไตล์สวิสอย่าง
แท้จริงซึ่งอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะสร้างจากไม้และประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสันสวยงามตามระเบียง 
และหากในวันที่ท้องฟ้าสดใสอากาศดี จะสามารถมองเห็น ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ยอดเขาไอเกอร์ (Eigger) 
และยอดเขา มอนช์ (Monch) อิสระให้ท่านเดินชมเมืองมูร์แรง จากนั้นน าท่านขึ้นกระเช้าต่อไปยัง ยอดเขาชิลธอร์น 
เป็นภูเขาในเทือกเขาแอลป์ มีความสูง 2,970 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ยอดแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนต์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty's Secret Service น าท่านชมพิพิธภัณฑ์ เจมส์ บอนด์ และ
น าท่านออกยัง Skyline View Platform เพ่ือให้ท่านชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ท่านจะได้ชมยอดเขาต่าง
หลากหลายยอดเขาของเทือกเขาแอลป์  
 
 
 
 

  
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หมุนได้ 360 องศา Piz Gloria (ม้ือที่ 7) (อาหารท้องถิ่น) 
บ่าย  น าท่านลงจากยอดเขาโดยกระเช้า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ ISELTWALD เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 

ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ 
สดชื่นสบายตา น ้าในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง 
Crash Landing On You ที่มาถ่ายท า ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้ น าท่านออกเดินทางสู่ 
ซูริค  



 
 
 
 
 
 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 8) 
  พักค้างคืน ณ Novotel Zurich Airport Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3) 
 
วันที่ห้า      ลูเซิร์น – อนุสสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก –  ซูริค– สะพาน MUNSTERBRUCKE – ถนน

บานโฮฟซตราสเซ่  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 
 จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น LUCERNE เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด น า

ท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม 
ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป  
อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว น าคณะเข้าชม อนุสาวรีย์
สิงโต ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการ
อารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ 
ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น ้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่
มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ 
มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของ
สวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน  

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 10) 
 จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มี

รายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีใน
อัตราต ่าที่สุดในโลก ท าให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่ง
ในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้น



ในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างข้ึน ข้างแรมของ
พระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก  

 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซุริกให้ท่านได้เดินเล่น ชมสะพาน MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ ที่
ทอดข้ามแม่น ้า Limmat ในเมืองซูริก จากบนสะพานจะสองเห็นบ้านเรือนสองฝั่งแม่น ้า ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่
สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพ้ืนที่เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุด
ท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริกเลยก็ว่าได้ จากนั้นน าท่านสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนน
อันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอด
สองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรม
ระดับหรู 

 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
   พักค้างคืน ณ Novotel Zurich Airport Messe หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4) 
 

วันทีห่ก       เมืองสไตน์อัมไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ – น ้าตกไรน์ – ซูริค – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 11)  

จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ STEIN AM RHEIN เป็นเมืองเล็กๆ สวยงามและมีเสน่ห์อีกเมือง
หนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออยู่ติดกับแม่น ้าไรน์ มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองนี้คือบริเวณเมืองเก่า จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ RATHAUSPLATZ ซึ่งรายล้อมไปด้วย
อาคารบ้านเรือนในยุคกลางตกแต่งด้วยภาพเขียนเฟรสโกที่ฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในยุคกลางมีสีสันสวยงาม 
อีกทั้งแต่ละอาคารก็จะมีระเบียงเล็กๆ ยื่นออกมาซึ่งแต่ละระเบียงนั้นมีเอกลักษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็นแบบ
เฉพาะตัวไม่ซ ้ากัน บริเวณจัตุรัสแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของอาคารศาลากลางของเมืองสไตน์อัมไรน์ และตรงบริเวณใจ
กลางจัตุรัสมีน ้าพุรูปปั้นของทหารแห่งสมาพันธรัฐสวิสเก่า Soldier of the Old Swiss Confederacy ยืนถืออาวุธ
และโล่ห์อยู่บนยอดของน ้าพุ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองสไตน์อัมไรน์ ที่แสนสวยงามได้ตามอัธยาศัย  



 
 
 
 

 
น าท่านอออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาส์เซ่น น าคณะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น ้าไรน์สายน ้า
นานาชาติที่ส าคัญที่สุดในยุโรป แม่น ้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นล าธาร
เล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศ
เยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน ้าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

 
 
 
 
 
  สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพ่ือเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
16.40 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่

สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน 
 

วันทีเ่จ็ด        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

13.10 น.  คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน  
โดย QATAR AIRWAYS  

อัตราค่าบริการ พักห้องคู ่/ พักห้องสามคน 
พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2565 69,888 12,000 

 
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม ** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
** รูปภาพในโปรแกรมทัวร์เป็นการตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ** 

***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน*** 

 
 



ทุกท่านที่ร่วมเดินทางต้องมี  
1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริงต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน  
2. ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ทัง้ 3 โดสเรียบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์การสหภาพยุโรป  
 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ างวดแรกแล้ว ทาง
บริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว *** 
อัตรานี้รวม 
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน

จ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายท่ีทางสายการบินก าหนด (น ้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋าถือ
ขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม) 

2)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3)    ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12 ชั่วโมง/วัน) 
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ  
5)    ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วง
งานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลท าให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

6)    ค่าอาหารเลิศรสทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
7)    ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
8)    ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่) 
9)    ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์ 
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE 

INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 
อัตรานี้ไม่รวม 
1)    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
2)    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
3)    ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ  
4)    ค่าน ้าหนักส่วนที่เกนิ 25 กิโลกรัม  และมีจ านวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)  
5)  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 
6)  ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 10 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน 

7)     เอกสารที่ต้องแปลในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาท่ีได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าและช าระเงินมัดจ า งวดแรก 35,000 บาท  



 ส่วนที่เหลือช าระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวด กรณียกเลิกการ
เดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์ 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์ 

 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้ช าระไปแล้วจ านวนมาก 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต 
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอน เฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรน
ลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด ท่าน
ที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ 
เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น 
มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
ดังต่อไปนี้ 

- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าด าเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่ส าคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋ว
เครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้  
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% 
ในทันที  
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 100%ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้น 

 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / 
มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตก าหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้
ค าพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลท าให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้
ท่าน 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน 
รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และ
จะส ารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน



ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% 
ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถ
ติด  ท าให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ 
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ 
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน 
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนท าให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม 
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่ น พาสปอร์ต, 
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น 
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทตูสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้น ** 
 
เอกสารประกอบการขอวีซา่ทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันท าการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต) 

1.  หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
ส าหรับประทับวีซ่าอยา่งน้อย 2 หน้า 

2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง จ านวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2  รูป) 

รูปถ่ายวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ 
รูปถ่ายวีซ่าส าหรับการยื่นขอวีซ่ามีเง่ือนไขดังนี้ 
1.สีพ้ืนหลังสีขาว 
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรูปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรูปหน้าเท่ากับรูปหน้าในพาสปอร์ต) 
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง 
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) 
ตู้ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดใหบ้ริการแก่ท่านอยู่ท่ีภายในศูนย์ย่ืนวีซ่า 

ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", ส าหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 
คุณภาพของภาพถ่าย 



 
 
 
 
 
                                                       
                                      ใกล้เกินไป                  ไกลเกินไป                        ดี 
      
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพ่ือสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพ่ือความ
ชัดเจน 
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้อนของหมึกหรือน ้ามัน 
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ 
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร/ ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพ่ิมเติมกรณี
อ่ืน ๆ  
4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. ส าเนาสูติบัตร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้  

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย) 

7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย) 

7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า 
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย) 

7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพ่ือเป็นการยืนยัน 
7.5 ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น 

เช่น ส าเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อ่ืน จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอ าเภอ/เขต (ตัวจริงเท่านั้น)  , 
หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น  

8. หลักฐานการท างาน  
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ( ส าเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน 

) 
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า ( ส าเนา) 



8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุชื่อ -นามสกุล , ต าแหน่ง , วัน/เดือน/ปีที่เริ่ม
ท างาน , เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหัวกระดาษบริษัท เบอร์โทร และตราประทับบริษัทด้วย จดหมายรับรองการท างานให้
ระบุ   TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่ เดินทาง พิมพ์ เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) 

8.4 กรณีที่ เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY 
CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) ไม่ต้องระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็น ค.ศ. 
เท่านนั้น ห้ามใส่ปีเป็น พ.ศ.) ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน )  
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมส าเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา   

8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ท างานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ    

9.  หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้น
ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมตราประทับจากธนาคาร น าเล่มจริงมาแสดงวันที่ย่ืนวีซ่า 
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต ่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!) 

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจ า และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****** 
10.  ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้  

10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ , แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี 
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้ 
 เขียนจดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน 
 กรณีมีลูกด้วยกันให้ใช้ใบเกิดของลูก  

10.2 กรุณาแนบส าเนาสเตทเมนท์ (Statement) ตามข้อก าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย  
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
12. กรณีผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าฝรั่งเศส ณ ประเทศที่ท่านก าลังศึกษาอยู่  
 
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า 
 
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณาน าสมุดบัญชีธนาคารเล่มจริงมาด้วย (กรณีมีเล่มต่อจากสมุดเดิมรบกวนน าเล่มเก่ามาด้วย)เอกสารทุก
อย่างที่เป็นส าเนา เช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล , สูติบัตร , น าตัวจริงมาวันที่ย่ืนวีซ่าด้วย 

 
***** ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ ***** 

 



กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 

1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่าน้ัน 

2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้าม

เข้าประเทศนั้นอีก 

 

 

กรมการกงสุลได้แจ้งเตือนว่า : 
1.ในหนังสือเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น 
2. การขีดเขียนหรือประทับเครื่องหมายอ่ืนใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “ หนังสือเดินทางช ารุด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศ
ต่างๆ หรือถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรณุาติดต่อ 

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