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รหัสโปรแกรม : 23691 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 
สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 6 คนื โดยสายการบนิไทย  

พิชติยอดเขาจงุเฟรา Top of Europe  
เขาชลิธอรน์ สถานทีถ่า่ยทำ James Bond 007  

เขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภเูขารปูทรงพรีามดิ 
• ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
• นอนอินเทอร์ลาเคน 2 คืน  เมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ถูกขนาบข้างด้วยสองทะเลสาบ 
• เที่ยวชม กรุงเบิร์น เมืองหลวงสวิตเซอร์แลนด์ และ เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้ 
• นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค กลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (Glacier Express)  
• เลาะเมืองเจนีวา เมืองที่เล็กที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ   
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กำหนดการเดนิทาง               
07-15 สงิหาคม 65 (วันแม)่ 
18-26 กนัยายน 65 
09-17 // 16-24 ตลุาคม 65 

                                                
 (1) กรุงเทพมหานคร / ท่าอากาศยานอิสตันบูล 
22.00 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D  

สายการบินไทย แอร์ไลน์ (TG970)  พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
(2) ท่าอากาศยานซูริค | ลูเซิร์น | สิงโตหินแกะสลัก | สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) 
01.05 น.           ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่สู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูก
ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี 
ค.ศ.1792 

DAY SWITZERLAND 9 DAYS 6 NIGHTS 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ 

กลางวั
น 

เยน็ 

1 กรุงเทพมหานคร / ท่าอากาศยานซูริค      

2 ท่าอากาศยานซูริค | ลูเซิร์น | สิงโตหินแกะสลัก | สะพานคาเปล (สะพานไม้ลู
เซิร์น ชาเปล บริดจ์) 

   ลูเซิร์น 

3 
กรินเดอร์วาล | ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา | ไอซ์พาเลซ | ลานสฟิงซ์ | ธารน้ำแข็งอ
เลิท์ซ กลาเซียร์ | เลาเทิร์นบรุนเน่น | อินเทอร์ลาเคน 

   
อินเทอร์ลาเคน 

4 
อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทิร์นบรุนเน่น – ขึ้นยอดเขาชิลธอร์น - มูร์เริน –  
อินเทอร์ลาเค่น 

   
อินเทอร์ลาเคน 

5 
เบิร์น | บ่อหมีสีน้ําตาล | มาร์คกาสเซ่ | หอนาฬิกาประจำเมือง (นาฬิกาไซ้ท์ก
ล็อคเค่น) | อันเดอร์แมท | รถไฟสายโรแมนติค      กลาเซียร์ เอ็กเพรส | เซอร์
แมท |  

   
เซอร์แมท 

6 
ขึ้นเขา เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น | แทซ | เวเว่ย์ | มองเทรอซ์ | ปราสาทชิลลอง | 
โลซานน์ | สวนสาธารณะเดอน็องตู | ศาลาไทย 

   
โลซานน์ 

7 เจนีวา | น้ำพุจรวด | ดิวตี้ฟรี | ซูริค    ซูริค 

8 ท่าอากาศยานซูริค | กรุงเทพมหานคร    – 
9 กรุงเทพมหานคร     
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่ง
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคา
ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน จากนั้นให้ท่านไดอ้ิสระเลอืกซื้อสนิค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิ
เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น นำท่านเข้าที่พัก  Ameron Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

คำ่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมอืง 
พักที ่Ameron Hotel 4* หรอืเทียบเทา่ 

(3) กรินเดอร์วาล | ยอดเขาจงุเฟรา | ไอซ์พาเลซ | ลานสฟิงซ์ | ธารน้ำแข็งอเลิท์ซ กลาเซียร์ | เลาเทิร์นบรุนเน่น | อินเทอร์ลา
เคน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 
เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ
ขึ้นสู่  ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ. 
2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็น
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำ

คณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุง
เฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้
ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุด
ในยุ โรป (Top of Europe) เข้ าชมถ้ ำน้ำแข็ง  ( Ice 
Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 
30 เมตร 

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
พาท่านชมวิวที่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร 
สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้ 
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สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่ง
โปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานี
รถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) 
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน 
(Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน 
(Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) 
อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวติเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบฟองดู (Meat Fondue) พร้อมชมการแสดง 
 แบบพื้นเมืองสวิส 
 พักที่  Du Nord Hotel 4 * หรือเทียบเท่า 

(4) อินเทอร์ลาเค่น – เลาเทิร์นบรุนเน่น - ยอดเขาชิลธอร์น - มูร์เริน - อินเทอร์ลาเค่น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นรถไฟ เพื่อขึ้นชมยอด
เข า  ชิ ล ธ อ ร์ น  มี ค วาม สู ง  2 ,9 7 0  เม ต ร เห นื อ
ระดับน้ำทะเล ชิลท์ฮอร์นตั้งอยู่ทางตะวันตกของหุบ
เขาเลาเทอร์บรุนเนินถัดจากหมู่บ้านมูร์เริน บริเวณจุด
ยอด สามารถมองเห็นได้ทัศนียภาพของเขาทิทลิส, 
เขาไอเกอร์, เขาเมินช์, เขายุงเฟรา และยังสามารถเห็น
ไปถึงป่าดำทางทิศเหนือ ตลอดจนมงบล็องทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงฤดูหนาวภูเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ยังเป็นสถานท่ีแข่งขันสกีเนินเขาที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่ง
เริ่มใช้แข่งขันตั้งแต่ปี  
1928 ยอดเขาแห่งนี้ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ตอน ยอดพยัคฆ์ราชินี 
(Her Majesty's Secret Service) นำแสดงโดย George Lazenby ในปี 1960 

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้น นำท่าน ลงจากยอดเขา เพื่อนเดินเล่นสบายๆตามอัธยาศัย ณ เมือง มูร์เริน 
ในเมืองสุดงามแห่งหนึ่งของสวิส ที่ผู้คนกล่าวขวัญถึง เมือง 
Murren นี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามากมายที่โอบล้อม เป็น
เมืองที่เป็นเส้นทางผ่านขึ้นไปยังยอดเขา Schillthorn จะเห็น
ได้ว่า ตัวเมือง Murren นั้น ม ี
ลักษณะเป็นหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่ระหว่างหุบเขา มีประมาณร้อย 
– สองร้อยกว่าหลังคาเรือน ในหมู่บ้านตัวเมืองจะมีทั้งโรงแรม 
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ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  
เบเกอรี่ ร้านขายของที่ระลึกให้เดินชิลล์ตลอดเส้นทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารจากนั้นเดินทางกลับที่พัก  
พักที่ Du Nord Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 (5) เบิร์น | บ่อหมีสีน้ําตาล | มาร์คกาสเซ่ | หอนาฬิกาประจำเมือง (นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่น) | อันเดอร์แมท | นั่งรถไฟสาย กลา
เซียร์ เอ็กซ์เพลส | เซอร์แมท | เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์นยังถูกจัด
อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี 
ค .ศ . 2010 นำท่ านชมบ่อ หมีสีน้ ำต าล  (Bear Park) สัต ว์ที่ เป็น
สญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็ม
ไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดิน
เที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200 – 300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม 
อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง 

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท่านเดินทางสู่เมือง อันเดอร์แมท เพื่อนำท่านนั่งรถไฟ สายกลาเซียร์ เอ็กเพลส สู่เมืองแซร์มัท รถไฟว่ิงผ่านภูมิ
ประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แค นยอน และหุบเขาที่สูง 
2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง 
เจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้
รถยนต์ว่ิงและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย 
เมืองนี้เป็นท่ีชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก 
จากนั้นนำท่านสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองแห่ง
สกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจาก
เป็ น เมื อ งที่ ป ล อ ด ม ล พิ ษ ท าง อ าก าศ เพ รา ะ
ยานพาหนะในเมืองไม่ ใช้น้ ำมันเชื้อ เพลิง แต่ ใช้
แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น
ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่า
เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
พักที่ SIMI Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

ในกรณทีีไ่ม่ได้พกัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิน์ำพาท่านไปเดนิเลน่ทีเ่มืองเซอรแ์มทและย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน  
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(6) ขึ้นเขา เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น | แทซ | เวเว่ย์ | มองเทรอซ์ | ปราสาทชิลลอง | โลซานน์ | สวนสาธารณะเดอน็องตู | 
ศาลาไทย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นำท่านสู่สถานี เคเบิ้ลคาร์ MATTERHORN GLACIER 
PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพา
โนรามาวิว (นั่งได้  6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอัน
กว้างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาว
ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุด
สูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร  
สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ 
บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูป
แกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัส
อย่างจุใจ 

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่าน เดินทางโดย  สู่ เมืองแทซ (Teasch) จากนั้ น
เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโว 
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่ง
ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้
เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส"(Pearls of the 
Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลี
วู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้
ในบั้นปลายชีวิต  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ 
(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนี
วา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของ
ทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นำท่านเข้าชมปราสาท
ชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 
800 ปี ) นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne)ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้
ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่
ศตวรรษที่4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตาก
อากาศที่นี ่

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
พักที่ Hotel De la Prix 4* หรือเทียบเท่า     

ในกรณีที่ไม่ได้พักเมืองโลซานน์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำพาท่านไปเดินเล่นที่เมืองโลซานน์และย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน  
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 (7)    เจนีวา | น้ำพุจรวด | ดิวตี้ฟรี | ซูริค 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมอืงเจนวีา (Geneva) นำชมเมืองทีเ่ป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากล
ระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพเุจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่ง
สูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปดิเฉพาะวันอากาศด)ี และ
ถ่ายรปูกับ นาฬกิาดอกไม ้สัญลกัษณท์ี่สำคัญของเมอืงเจนี
วา 

บ่าย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

  นำท่านเดินทางกลับ เมืองซูริค  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

พักที ่Novotel Zurich Airprot Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
  

(8)        ท่าอากาศยานซูริค - กรุงเทพมหานคร 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) 
ภายในสนามบิน 

13.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินท่ี TG 971 
(9)        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
05.00 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

*************************************** 
หมายเหต ุ
**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพอากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจาก มาตรการด้าน
สาธารณะสุขเนื่องด้วยโรคระบาดCOVID -19  , สายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้นเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นโดยการตัดสินใจ จะคำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ 
**ก่อนจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯจะอิงตามรายละเอียดของ
โปรแกรมที่ขายเป็นหลัก 
** หากลูกค้าทำการจองแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้อ่านรายละเอียดได้ครบถ้วน ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัทฯ แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตราการความปลอดภัย Covid-19 
- หวัหนา้ทวัร์ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ฉีดวตัซีนครบแลว้ก่อนรับกรุ๊ป 14 วนั 

- รับจองเฉพาะลูกคา้ท่ีฉีดวคัซีนครบแลว้ 14 วนัก่อนเดินทาง 

- รับเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านั้น เท่ียวสบายใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กำหนดการเดนิทาง     
07-15 สงิหาคม 65 (วันแม)่  
18-26 กนัยายน 65  
09-17 // 16-24 ตลุาคม 65 

ราคาตอ่ท่าน ราคารวมตัว๋ ราคารวมตัว๋ไมร่วมตั๋ว 

ผู้ใหญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง 
จำนวน 10-14 ท่าน 

138,900.-      100,900.- 

ผู้ใหญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง 
จำนวน 15-19 ท่าน 

127,900.-      89,900.- 

ผู้ใหญ ่พกั 2 ทา่น/หอ้ง 
จำนวน 20-24 ท่าน 

119,900.-      81,900.- 

พักหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ 15,900.- 
**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 
** ไม่มีราคาเด็ก **  

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จำนวน 10 ท่านขึน้ไป หากผู้โดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญ่ต่ำกวา่ 10 ท่าน  
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร หรอื ยกเลกิการเดนิทาง 
*** กรณทีนีอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมทีดู่ไบอาจจะไม่ม ีลกูคา้จำเปน็ตอ้งจา่ยหอ้งพกัเดีย่วเพิ่ม (Single)  
*** กรณหีอ้งพกัตา่งประเภทกัน เช่น หอ้งคู ่2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรอื หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรอื 
หอ้งพกัเดีย่ว (Single) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกัน หรอื คนละชัน้ เนือ่งจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแตล่ะชั้นกนัไป แตกต่างกนั 
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรอืตอ้งการระบทุี่นัง่บนเครือ่ง รวมถงึการสะสมไมล ์ของสายการบนิ กรณุาแจง้พรอ้มตอน
จองทัวร ์หรือกอ่นเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นออกตั๋ว เพือ่บริษทัฯ จะได้ดำเนนิการแจง้ใหท้างสายการบนิทราบ แต่ไดต้ามทีท่่าน
ขอหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณา*** 
อตัรานีร้วม 
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ  * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ 
* ค่าอาหารตามรายการ   * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง 
* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.  
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ ค่าวีซ่าจะไม่คืนหากท่านได้ทำการยื่นวีซ่าแล้วไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ตาม 
* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไป
ตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ ซึ่งผู้โดยสารตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่านั้น และระบุตามที่เที่ยวในรายการ และคา่
รกัษาพยาบาล(กรณตีิดเชื้อโควดิ)โดยเป็นการรกัษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น 
* ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถนิ่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอา นวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ 
เดินทางในต่างประเทศ 
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อตัรานีไ้มร่วม!!! 
* ค่าทำหนังสือเดินทาง  
* ค่าทำวัคซีนพาสสปอร์ต 
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด , น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเกิน  
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
** ไมร่วมคา่ทปิหัวหน้าทัวร ์2 ยูโร/ท่าน/วัน และทปิคนขับรถ 2 ยูโร/ ท่าน/วัน 
** ไม่มีแจกกระเป๋า  
* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากวันออกราคาทัวร์แล้วโดยมิได้แจ้งเราล่วงหน้า 
 
การชำระเงนิและการยกเลิก 

1. บริษทัฯ ขอรบัเงนิมัดจำท่านละ 50,000 บาทหากท่านยินดีมัดจำการเดินทางแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมัดจำ
ทั้งหมด (เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน 
หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 1 0 ท่าน 
และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 1 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด
หักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และ
ออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามนี้ 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
 
การยกเลกิ 

 แจง้ยกเลิกกอ่นการเดนิทาง 60 วันทำการคืนคา่มัดจำ 50,000.- บาท. 
 แจง้ยกเลิกระหว่าง 30-50 วนั กอ่นเดินทาง ยึดคา่มดัจำทัง้หมด 50,000.-บาท 
- กรณอีอกตัว๋แล้ว หากทา่นมเีหตุบางประการที่ไมส่ามารถเดินทางได ้บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืคา่ตัว๋ (Non Refund) เนือ่งจาก

เปน็นโยบายของสายการบิน 
 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั กอ่นเดินทาง ไมส่ามารถคืนเงนิคา่ทวัร์ทัง้หมด  

แจง้ยกเลิกในวันเดินทาง หรอืถกูปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรอืการเขา้ประเทศ บรษิทัฯจะไมม่กีารคนืเงินทัง้หมด 
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กระเปา๋เดินทางและสัมภาระ 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30   กิโลกรัม (หากน้ำหนักเกิน ทาง
สายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 
เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ/ท่านเช่นกัน  
 
หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณทีีล่กูค้าเดินทางไมถ่งึ 10 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงานการก่อการ
จลาจล ภัยธรรมชาติ การจราจรติดขัด และการประกาศฉุกเฉินจากรัฐบาลกรณีโรคระบาด COVID-19 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนำสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ 
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
8. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

****************************************************** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยใหค้รบถว้น  
(ข้อมลูตรงนี้ทางบริษทัฯ จะนำลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สำคญัมาก  

ข้อใหท้กุทา่นขอ้มลูตอบความจรงิ แลว้สง่กลับให้เจา้หน้าที)่ 
1. ยนืยันการเดนิทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
3. จำนวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ ่..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 
4. เบอรต์ิดตอ่ ...................................................................................... 
พรอ้มทัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเงือ่นการเดนิทางทัง้หมด โดยครบถ้วน 
5. ประเภทหอ้งพกั 
 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกตจิะเปน็แบบ 2 เตียง)/ หรือ(DBL) ............หอ้ง 
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง   
 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง 
6. อาหาร          ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หมู  ไมท่านสตัว์ปกี  ทานมงัสาวริสั 
      อื่นๆเช่น แพ้อาหาร ............................................................ 
7.  หมายเลขสมาชกิ รอยลัออรค์ดิ พลสั (RoyalOrchidPlus) ROP สะสมได ้50% (ถ้าม)ี ............................... 
8. ตอ้งการเลอืกที่นัง่       รมิทางเดนิ  รมิหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรณุาสง่สำเนาหน้าพาสปอรต์และใบรบัรองการฉดีวคัซนีครบ 2 เข็ม ของผูเ้ดินทางภายใน 7 วัน หลงัจากทำการจอง และเกบ็
พาสปอรต์ตวัจรงิกอ่นเดนิทาง 7 วนั*** 
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เอกสารในการขอยื่นวซี่าเชงเกน้ (สวติเซอร์แลนด)์ 
(ตอ้งมาโชว์ตวัทีส่ถานทตูเพือ่สแกนลายนิ้วมอืทกุทา่น) 

ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15-20 วนัทำการหรอืมากกวา่เนือ่งจากสถานการณ ์Covid-19 
- ผู้ยื่นคำร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นสำร้องที่ศูนย์ยื่น 
- วันเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ใด้มาตรฐาน ต้องทำการถ่ายใหม่ที่ศูนย์ยิ่น โดยผู้ยืนคำร้องต้องชำระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายสำเนาเอกสารใด ๆ ผู้ยื่นคำร้องชำระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นคำร้อง กรุณาส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเพ่ือใช้ในการ 
ทำนัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน 
ยกเว้น ผู้ยื่นสำร้องสูงอายุมาก ๆ หรือเด็กเล็กมาก ๆ 
- เอกสารต้นฉบับท่ีเป็นกาษาไทย อาทิ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), 
สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้ท่ีอายุต่ำกว่า 20 ปี), สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ, สำเนาใบ 
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สำเนาหนังสือสัญญาซื้อ 
ขายสัญญากู้สัญญาอาชีพพิเศษที่มเีนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง 
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระด้วยตนเอง 
 

❑ หนงัสอืเตนิทางมอีายไมต่ำ่กว่า 6 เดอืน 
- โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ใต้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเสมใหมที่กองหนังสือเดินทาง 
- หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีชาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า 
- หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม ่กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
- ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
❑ รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า 
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว) 
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็ก
เลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก 

❑ สำเนาทะเบยีนบา้น และสำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อม

ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
❑ หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ี่ทำงาน, เบอรบ์้านและเบอร์มอืถอื 
❑ สำเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
❑ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถ้าม)ี หากเปลีย่นหลายรอบขอทุกใบ 
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❑ สำเนาใบหยา่ (ถ้าม)ี 
❑ หนงัสอืรับรองการทำงาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชีพและมริายไดข้องผูเ้ดนิทาง 
- กรณลีกูจ้าง ใช้ไบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า

ทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการทำงาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืนวีซ่า) 

- กรณมีอีาชีพรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน. วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณเีปน็เจา้ของกจิการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

❑ กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่้าน 
- หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส 
- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดง

สำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-กรรยา หากไมมีบุตรตัวยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-กรรยากัน โดยมิใด้จดทะเบียน 

❑ กรณที่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จา่ย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐาน 
ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่าย 
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบ้ืองตัน ควรมีความสัมพันธ์ใกลัชิต หรือญาติใกล้ชิดความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ 
หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซานี้) 

❑ กรณเีปน็เดก็นกัเรยีนและนกัศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักตึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น

ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 
❑ หลกัฐานการเงนิ 
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่

ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีชา พร้อมสำเนาหนำาบัญชีหน้าแรกที่มีช่ือเจ้าของบัญชี 
• กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เสมหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ 

statement บัญชีอื่นร่วมตัวย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นตัน 
• กรณีรับรองคำใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองคำ

ใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย 
โดยเฉพาะสามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุตบัญชีการเงินสวนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม 
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมาย
รับรองคำใช้จ่ายพร้อมระบุชือ่และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานฑูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

*** สถานทตูไมร่บับัญชกีระแสรายวันทกุกรณ*ี**  ทัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมกบั
คา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูิลำเนา 

  
❑ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา  
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- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่าง
ประเทตกับมารตาโดยมีการรับรองคำใช้ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชตเชยศเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนโดยคัด
ฉบับจริงจากอำเภอตันสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมิใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารตาโดยมีการรับรองคำใช้ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยศเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริงจากอำเภอตันสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตรด้วย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะตอ้งมิใบรบัรองจากบิดา โดยบิตาจะต้องตัดจตหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารตาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอำเภอสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิตาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเดก็ไม่ใด้เดนิทางทัง้กับบติาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารตา
โดยมีการรับรองคำใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยศาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอ
ตันสังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณเีดก็ที่บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบสำเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมีให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าหากจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหมก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกนทานจัดส่งเอกสารดังกสาวเช่นกัน 
*** กรณีที่ทา่นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการใด้วีชาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโนการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซาในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
*** เมื่อท่านได้ชำระเงินคำมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระฝานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ใด้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีชา ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบสวงหน้า แต่หากกรณีท่านที่
ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสตงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดง
ตัวท่ีสถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน*** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่
ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซาอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีชาปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์โนการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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