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กําหนดการเดินทาง
ว ันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูม ิ
20.00 น.
พร ้อมกัน ทีสนามบินสุว รรณภู ม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 แถว T เคาน์เตอร์ส ายการบินเอ
มิเรตส์ (EK) เจ ้าหน ้าทีจากบริษัทฯ จะคอยต ้อนรับและอํานวยความสะดวกให ้ท่านก่อนขึนเครือง
21.25 น.
(เวลาท ้องถิน) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทียวบิน
ที EK373/EK101
ว ันทีสองของการเดินทาง
สุวรรณภูม ิ - ดูไบ - มิลาน
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ 0050-0335 *.*.*.
08.15 น.
(เวลาท ้องถิน) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ที
สําคัญของอิตาลี เมืองทีขึนชือว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข ้าเมือง
ปละศุลกากรเรียบร ้อยแล ้ว...
*.*.*. หมายเหตุ : ช่วงวันเดินทาง 10-16 พ.ค. เทียวบินจะเป็ น EK385 (01.15-04.45) // EK205 (09.45-14.20)
*.*.*.
จากนันนํ าท่าน ชมโบสถ์ดโู อโม่ แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคที
หรูหรา และใช ้เวลาในการสร ้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริมสร ้างตังแต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่าทึงของ
โบสถ์ ก็ คอ
ื การตกแต่งประดับประดาที
เน น
้ ความหรู หราอย่ า งเต็ ม ทีโดยเฉพาะ
รูปปั นรอบตัวอาคาร มีจํ านวนกว่า 3,000
ชิน
ขวามื อ ของโบสถ์ ม ี อ าคารทรง
กากบาทหลั ง หนึ ง และหลั ง คามุ ง ด ้วย
กระเบืองโปร่ ง ใส เรีย กกัน ว่า “อาเขต”
สร า้ งขึนเพื อเป็ นอนุ ส รณ์แ ก่ก ษั ตริย ์ว ิค
เตอร์เอมมานู เอลที 2 ปฐมกษั ตริยข
์ อง
อิตาลีในการรวมชาติ
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
บ่าย
นํ าท่าน ช ้อปปิ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช ้อปปิ งอาเขตทีสวยงามทีสุด
ื ยกเล่นๆว่าเป็ นห ้องนั งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสน
ิ ค ้าแบ
แห่งหนึงของโลก มีชอเรี
รนด์เนมราคาแพงขายแล ้ว ยังมีร ้านกาแฟทีเรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั งจิบ คาปูชโิ น
นังดูหนุ่มสาว แต่งกายด ้วยเสือผ ้าทันสมัย ดังนันหากท่านไม่คด
ิ จะช ้อปปิ งหรือนั งกินกาแฟก็ควรที
จะต ้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนีให ้ได ้ หรือหากท่านยังติดใจในเรืองช ้อปปิ ง ก็
สามารถไปช ้อปปิ งต่อได ้ยังถนนเวีย มอนเต ้ นโปเลโอเน่ ซึงถือเป็ นย่านช ้อปปิ งทีขึนชือทีสุดของ
เมืองนี ตังอยู่ระหว่างโบสถ์ดโู อโม่กบ
ั ลานกว ้างแห่งหนึง ...อิสระให ้ท่านช ้อปปิ งตามอัธยาศัย
คํา
*.*.*. อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย *.*.*.
ทีพัก
GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า
ว ันทีสามของการเดินทาง
มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
้า
เช
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวย
อัน งดงามตลอดเส ้นทาง ….นํ า ท่ านเดินทางสู่ส ถานีร ถไฟเมือ งแทซ เพือเดิน ทางสู่เ มืองเซอร์
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ทีพัก

แมท….เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศทีงดงามดุจ สวรรค์บนดินอยู่สูง
กว่าระดับนํ าทะเลถึง 1,620 เมตร ซึงสงวนสถานทีไว ้ให ้มีแต่อากาศบริสุทธิ โดยห ้ามรถทีใช ้แก๊ส
และนํ ามันเข ้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม ้า ทีมีไ ว ้บริการนั กท่องเทียว ซึงท่านจะประทับใจกับ
ประสบการณ์การเดินทางครังนี ท่านจะได ้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึงยอด
เขานีเป็ นโลโก ้ของพาราเมาท์พค
ิ เจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท
อิสระให ้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซือสินค ้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย...
นํ าท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
ออกเดิน ทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็ นเมืองพั กตากอากาศทีได ้รั บ
สมญานามว่ า เป็ น ไข่ มุ ก ริเ วีย ร่ า แห่ ง สวิต เซอร์แ ลนด์ และทีนี ยั ง เป็ นศูน ย์ก ลางของการศึก ษา
วิชาการโรงแรมทีเลืองชือจนได ้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึงของยุโรป …..นํ าท่าน แวะถ่ายภาพ
ความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึงตังอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ทดี
ี ทสุ
ี ด และ
ทํ าเลทีงดงามทีสุด แห่ง หนึงของมองเทรอ อีกทังยังเคยเป็ นสถานทีคุม ขังนั กโทษการเมืองทีมี
ชือเสียงในอดีตอีกด ้วย
VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า

ว ันทีสีของการเดินทาง
มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองทีเป็ นทีตังของสถานีกระเช ้า ไฟฟ้ า
ขนาดใหญ่ทจุ
ี ผู ้โดยสารได ้ถึง 125 คน
ชม กลาเซีย 3000 เป็ นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช ้เวลาเพียง 15 นาที ทีเรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ ต หรือที
ได ้รับการขนานนามใหม่ ว่า กลาเซียร์ 3,000 … ไม่ รวมค่าขึนกระเช ้าไฟฟ้ า *.*. หมายเหตุ :
อากาศดีท ้องฟ้ าแจ่มใสต ้องการนังกระเช ้าขึนยอดเขากรุณาแจ ้งหัวหน ้าทัวร์กอ
่ นล่วงหน ้า*.*.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐทีเล็กทีสุดของสวิส ตังอยู่รม
ิ ทะเลสาบเจนีวา …
นํ าท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองทีว่ากันว่าเป็ นพันธ์รัฐสวิสทีแทบจะไม่ ม ีอะไรเป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ
ศาสนาและเป็ นทีตังของธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํ าพุ จ รวด (JET D’EAU) ที
ิ
สามารถส่งนํ าขึนท ้องฟ้ าได ้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึงของเจนีวา ชมนาฬกา
ิ
ดอกไม ้ ทีสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬกาที
มีตอ
่ เจนีวา....
ทีพัก
EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า
ว ันทีห้าของการเดินทาง
เจนีวา - โลซานน์ - เบิรน
์ - อินเทอลาเก้น
้า
้า
เช
รับประทานอาหารเช ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นํ าท่านนั งรถโค ้ชเข ้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึงตังอยู่บ น ฝั งเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได ้ว่าเป็ นเมืองทีมีเสน่ หโ์ ดยธรรมชาติม ากทีสุดเมืองหนึงของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัตศ
ิ าสตร์อน
ั ยาวนานมาตังแต่ศตวรรษที 4 ตังอยู่บนเนินเขาริม ฝั งทะเลสาบ
เจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทสวยงาม
ี
และอากาศทีปราศจากมลพิษ เมืองนียัง
เป็ นเมืองทีมีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนืองจากเป็ นเมืองทีเคยเป็ นทีประทับของสมเด็จย่า..
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นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน
์ (BERNE) (101 กม.) เมืองทีมีนําพุมากทีสุดเมืองหนึงของยุโรป และ
เป็ นเมืองโลกทางด ้านวัฒนธรรมทีองค์การยูเนสโกให ้อนุรักษ์ไว ้
นํ า ท่ า นชมเมือ งเบิร ์น ชมมาร์ค กาสเซ ย่ า นเมือ งเก่า ทีปั จจุ บัน เต็ ม ไปด ้วยร ้านดอกไม ้ และร ้าน
เสือผ ้าบูตค
ิ เป็ นย่านทีปลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการเดินเทียว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชม
ถนนจุง เคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี ถนนครัม กาสเซ เต็ม ไปด ้วยร ้านภาพวาด
ิ ไซ ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ทีมี “โชว์” ให ้ดูทุกๆ
และร ้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกา
ิ
ชัวโมงทีนาฬกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วน
ิ เซนต์รัทเฮ ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุม
หมี สัตว์ทเป็
ี นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน
์
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก ้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงาม
ิ
พร ้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน ้อยใหญ่ นาฬกาดอกไม
้ สถานคาสิโน ฯลฯ
ตรงนีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างทีหลายคนยังไม่ เคยได ้สัม ผัส และยังเคยใช ้เป็ นฉากถ่าย
ทําภาพยนตร์ไทยเรือง “วันนีทีรอคอย“ อีกด ้วย

คํา
ทีพัก

จากนันอิสระให ้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชืนชมบรรยากาศของตัวเมืองทีมีทุ่งหญ ้ากว ้างกลางเมือง มี
ิ
สวนดอกไม ้เล็กๆ น่ ารัก สร ้างสีสันให ้ตัวเมือง หรือช ้อปปิ งสินค ้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬกา
ช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทังได ้เวลาอันสมควร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีหกของการเดินทาง
แองเกิลเบิรก
์ - ลูเซิรน
์ - มิลาน
เช ้า
รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก
์ (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหตุ : อากากาศดี
ท ้องฟ้ าแจ่มใสท่านทีต ้องการนั งกระเช ้าขึนยอดเขาทิตลิต *.*.*. รวมค่าขึนเขาทิตลิต เรียบร ้อย
แล ้ว *.*.*.
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน
์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค ้ช เมืองตากอากาศทีโด่งดังของ
สวิสและยังมีความสําคัญในด ้านการก่อกําเนิดสมาพั นธรัฐ อีกด ้วย เมืองนีตังอยู่รม
ิ ทะเลสาบขนาด
ใหญ่ทชื
ี อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพันธ์รัฐ
นํ าท่านถ่ายรูปกับอนุ สาวรียส
์ งิ โตแกะสลักริม หน ้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล ้าหาญ ซือสัตย์ และ
เสียสละทีถูกสร ้างขึนเพือเป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสทีเสียชีวต
ิ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีส
ในฝรังเศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไม ้เก่าแก่ของเมือง
ทีมีอ ายุ กว่า 600 ปี ทอดตัวข ้ามแม่ นํ ารอยส์ ตลอดสะพานประดับ ด ้วยภาพเขีย นทีบอกเล่าถึง
ประวัตศ
ิ าสตร์ของประเทศได ้เป็ นอย่างดี สะพานนีเคยถูกไฟไหม ้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993
แต่ได ้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพทีดีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช ้อปปิ งทีมีร ้านตัวแทน
ิ
จํ าหน่ ายนาฬกาชื
อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็ม บาสซี ร ้านขายของทีระลึกร ้านช็อคโก
ื ยงตามอัธยาศัย
แล็ตและช ้อปปิ งสินค ้าชันดีทมี
ี ชอเสี
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) (244 กม.) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทีสําคัญของอิตาลี เมืองทีขึนชือว่า
เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน … เพือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
22.20 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK92/EK372
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ว ันทีเจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ 0625-0940 *.*.*.
19.15 น.
(เวลาท ้องถิน) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
**********
้ า่ ย
อ ัตราค่าใชจ
้ า่ ย
อ ัตราค่าใชจ
18-24 ก.ย. 62
25 ก.ย. – 1 ต.ค. 62
16-22 ต.ค. 62

ผูใ้ หญ่
พ ักห้องคู่

เด็ กตํากว่า 12
ก ับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็ กตํากว่า 12
ก ับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

39,999.-

พ ักเดียวเพิม

8,500.-

อ ัตรานีรวม
1. ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ (Economy Class) ทีระบุวน
ั เดินทางไปกลับพร ้อมกรุ๊ปเท่านัน (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยู่
ต่อจะต ้องอยู่ภายใต ้เงือนไขของสายการบินและมีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน ้าทัวร์นําเทียวตามรายการ
5. ค่า ห ้องพั ก ในโรงแรมที ระบุ ต ามรายการหรือ เที ย บเท่ า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ว นใหญ่ จ ะไม่ ม ี
เครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในภูมป
ิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หาก
วันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทํ าให ้ต ้องการเปลียนย ้ายเมือง หรือ
เพิมค่าทัวร์ในกรณีพักทีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพ ัก
** เนืองจากการวางแพลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) ,ห ้องคู่
(Twin/Double) ห ้องพั กต่างประเภทอาจจะไม่ ตด
ิ กัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมห ้องพั กแบบ 3 ท่าน/3
เตีย ง (Triple Room) อาจจะไม่ ม ีห ้องพั ก แบบ 3 ท่า น ซึงถ ้าเข ้าพั ก 3 ท่ านอาจจะไม่ ไ ด ้เลย หรือ อาจมีค วาม
จําเป็ นต ้องแยกห ้องพักเนืองจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินเพิมเติมใน
กรณีทอาจมี
ี
การแยกห ้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมต
ิ าํ
** กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลก
ั ษณะเป็ น Traditional Building ห ้องทีเป็ นห ้องเดียวอาจเป็ นห ้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่ม ี
อ่างอาบนํ า ซึงขึนอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห ้องแต่ละห ้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต ้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได ้จากเจ ้าหน ้าที)
ค่าประกันอุบัตเิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข ้ใน จากอุบัตเิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย ้ายเพือการรักษาพยาบาล
ฉุ กเฉินและการเคลือนย ้ายกลับประเทศ / ค่าใช ้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลู ก ค า้ ท่ า นใดสนใจ...ซื อประกั น การเดิน ทางสามารถสอบถามข อ
้ มู ล เพิ มเติม กั บ ทางบริ ษั ทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุตงแต่
ั
แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]เท่านัน
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อ ัตรานีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ ้งเข ้าแจ ้งออกสําหรับผู ้ทีไม่ได ้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช ้จ่ ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพ ท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่า
นํ าหนั กเกินจากทางสายการบินกํ าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารัก ษาพยาบาล กรณี เกิด การ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษี มูลค่าเพิม 7 % ในกรณีทต
ี ้องการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
่ งพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษ
5. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินบ
ิ าร์และทีวช
ี อ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
7. ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก ้น 4,500.- บาท (เนืองจากยืนผ่านตัวแทนการยืนจึงต ้องเสียค่าบริการให ้กับตัวแทนการยืน) (หาก
สถานทูตได ้กําหนดการยืนวีซา่ เป็ นคณะแล ้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได ้ กรณีถ ้ามีค่าใช ้จ่ ายเกิดขึนท่าน
ละ 500.- บาท ลูกค ้าจะต ้องเป็ นผู ้รับผิดชอบเท่านัน)
ั
**กรุณาอ่านเงือนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการท ัวร์ทท่
ี านได้ร ับถือเป็นสญญา
การเดินทางระหว่างบริษ ัทและลูกค้า**
เงือนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน ้า พร ้อมชําระเงินมัดจํ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนั บจากวันจอง มิฉ ะนั นทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะขอรับลูกค ้ารายต่อไป
่ นทีเหลือ
เงือนไขการชําระค่าท ัวร์สว
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ ผ่านการอนุ มั ตวิ ซ
ี ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจําเป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริง

เงือนไขการสํารองทีนงั
***ร ้านค ้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิการย ้ายเมืองทีเข ้าพัก เช่น กรณีทีเมืองนั นมีการ
จั ด งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข ้าพั ก เมื อ งทีใกล ้เคีย งแทน และโปรแกรมอาจมีก ารปรั บ เปลียนตามความ
เหมาะสม***
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กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ
3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม จํ านวน
ตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีทางบริษัท
ระบุข ้อความบางอย่างในนันด ้วย เพือจะได ้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทังนีขึนอยู่กับ
ดุลพินจ
ิ ของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมั ดจํ ามาแล ้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช ้จ่ายทีเกดขึนจริง เช่น ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือค่า
ตัวเครืองบิน (กรณีอ อกตัวเครืองบิน แล ้ว) / ค่าส่ว นต่างกรณี ทีกรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ค รบตามจํ านวน (สอบถาม
เพิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครังนึง)
- กรณีผู ้เดินทางทีเกิดอุบัตเิ หตุ,เจ็ บป่ วย,เสียชีวต
ิ จะต ้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีทางสายการบินให ้ระบุข ้อความ
ตามเงือนไขสายการบิน นั น ๆ เพือจะได ้ยืน ยัน กับสายการบิน และตัวแทนบริษั ททีต่า งประเทศ (ทั งนี ขึนอยู่ กับ
ดุล พินิ จ ของสายการบิน และบริษั ทต่า งประเทศ) ทั งนี ท่ า นจะต ้องเสีย ค่ า ใช ้จ่ า ยทีไม่ ส ามารถเรีย กคืน ได ้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว หรือค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล ้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ
ยืนวีซา่ กรณีทท่
ี านยืนวีซา่ แล ้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯ
ไม่ สามารถควบคุม ได ้ เช่น การนั ดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทีกอง
ตรวจคนเข ้าเมืองไม่ อนุ ญาตให ้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่ อนุ ญาตให ้เข ้า
เมือง รวมทังในกรณีทท่
ี านจะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่ม สีนําเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดิน
ทางเข ้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
- กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้
ท่านทราบล่วงหน ้า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อ
แล ้ว ในกรณีทีลูกค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กบ
ั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน ้าโดย
ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….
- หลังจากทีมีการจองทัว ร์และได ้ชํ าระค่ามั ดจํ า ทัวร์หรือทั งหมดแล ้ว ไม่ ว่า จะเป็ นการชํา ระผ่ านตัวแทนของ
บริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ
บริษัท ทีได ้ระบุไว ้ทังหมด
- นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนั งต ้องมีคุณสมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่า งรวดเร็ ว ในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุ ก เฉิ น ได ้ (นํ าหนั ก ประมาณ 20 กิโลกรัม ) ไม่ ใช่ผู ้ทีมีปัญ หาทางด ้านสุขภาพและ
ร่างกายและอํานาจในการให ้ทีนั ง Long leg ขึนอยู่กับทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอิน
เท่านัน
ิ ส่วนตัวของลูกค ้าสูญหายหรือลืม ไว ้ระหว่างการเดิน ทาง ทางบริษัทฯ จะไม่ รั บผิด ชอบใด ๆ
1. กรณี ทรัพ ย์สน
ทังสิน
2. กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าที ไม่วา่ เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทังหมด
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 14 วัน ในกรณีทีไม่ สามารถทํ ากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 30
ท่าน ( ผู ้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู ้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซา่ ได ้ครบ 30 ท่าน ซึงในกรณีนี
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซา่ หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ถ ้าต ้องการ
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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5. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
6. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
7. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได ้วีซา่ แล ้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ ้งสถานฑูต เพือให ้อยู่ใน
ดุลพินจ
ิ ของสถานฑูต เรืองวีซา่ ของท่าน เนืองจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนาม
ของบริษัทฯ เมือท่านได ้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซา่
8. การบิดเบือนข ้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให ้เดินทางเข ้าประเทศในกลุ่ม เชงเก ้นเป็ นการถาวร
และถึงแม ้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คน
ื ค่าธรรมเนียมทีได ้ชําระไปแล ้วและหากต ้องการขอยืนคําร ้อง
ใหม่ก็ต ้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง
่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัม ภาษณ์ตาม
9. หากสถานทูตมีการสุม
นัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซ่า แต่ในการพิจ ารณาอนุ มั ตวิ ซ
ี ่า จะอยู่ใน
ดุลพินจ
ิ ของทางสถานทูตฯเท่านัน ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษัทฯ จึงต ้องขออภั ยมา ณ
ทีนี
11. เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข ้อ
แล ้ว ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯก่อนทุกครังมิฉ ะนั น
ทางบริษั ทฯจะไม่ ข อรั บ ผิด ชอบค่า ใช ้จ่ า ยใดๆทั งสินโปรแกรมและรายละเอีย ดของการเดิน ทางอาจมีก าร
เปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กบ
ั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่ สามารถคาดการณ์ล่วงหน ้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลก
ู ค ้าทีเคยเดินทางแล ้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพ ฤติกรรมเป็ นทีรัก
เกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พู ด จาหยาบคาย ดืมสุราบนรถ ก่อเสียงรํ าคาญรบกวนผู ้อืน เอา
แต่ใจตนเอง หรือถือว่า มากลุ่ม ใหญ่แ ล ้วไม่ เ กรงใจผู ้อืนชัก ชวนผู ้ผืนให ้ก่อ นความวุ่น วานในทัว ร์ฯ ลฯ (เพือ
ความสุขของผู ้เดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภั ย /
เว ้นมีใบรับรองแพทย์)
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตํากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ ้งบริษัท
ฯ ก่อนจองทัวร์เพือหาข ้อสรุปร่วมกัน) ต ้องกราบขออภั ยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู ้เดินทางท่าน
อืน
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต ้องใช ้รถเข็น (กรุณาแจ ้งบริษัทฯ ก่อนซือทัวร์ เพือหา
ข ้อสรุปร่วมกัน)
16. ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยัน
ว่าทัวร์นันๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได ้รับการยืนยันจากพนักงานแล ้วทัวร์นันยกเลิก บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายนันได ้
17. ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล ้วไม่ เกิน12 ชม. เช่น เริมงาน 08.00 น. ต ้องจบ
งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต ้องแก ้ไขปรับเปลียน - เมือท่านจอง
ทัวร์และชําระมัดจําแล ้วหมายถึงท่านยอมรับในข ้อความและเงือนไขทีบริษัทฯ แจ ้งแล ้วข ้างต ้น
18. หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจํ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่ คณะ หัวหน ้าทัวร์ม ีความจํ าเป็ นต ้องดูแล
คณะทัวร์ทังหมด
*** เอกสารทุกฉบ ับทีส่งให้บริษ ท
ั ท ัวร์ ไม่ตอ
้ งเซ็ นต์ร ับรองสําเนา หากเซ็ นต์พลาดถูกเอกสารต ัวจริง ท่าน
ต้องออกเอกสารใหม่มาแทนฉบ ับทีเซ็ นต์มา***
ึ วมเดินทาง
ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษั ทฯ เป็ นตัว แทนในการจั ด นํ า สัม มนา และการเดิน ทางทีมีค วามชํ า นาญ โดยจั ด หาโรงแรมทีพั ก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่ สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพั ก ยานพาหนะ,
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อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,
การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ,
รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัก
คราชฑูต รวมถึงผู ้มีอํ านาจทํ าการแทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่ จํ า ต ้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิท ธิพ ิเศษ
ทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ
แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทีผู ้ร่วมเดินทางถูกปฎิ
เสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมือ งของประเทศไทย และ/หรือ ต่า งประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ
เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฎิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมี
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
การปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ื ค่าใช ้จ่ ายใดๆ รายละเอียดด ้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจํ าเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ทังนีการขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภั ยของท่านผู ้มีเกียรติ
ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

่ สวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิมเติมเพืออ ัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครงนึ
เอกสารประกอบการการยืนวีซา
ั ง)
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืนประมาณ 10-15 ว ันทําการ
ั 4 ยูนต
่ แสดงตนศูนย์ยนวี
่ เดอะพลาซ่า, ชน
ยืนวีซา
ื ซา
ิ ที 404 และ405 อาคารจามจุรส
ี แควร์ ถนนพญาไท
แขวงว ังใหม่ เขตปทุมว ัน กทม 10330
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และ
สําเนา 1 ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือ
ในว ันยืนวีซา
ี า
เดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยืนวีซา่ แต่ละครังกับบริษัททัวร์ จะต ้องทําการยืนวีซา่ ประเภทหมู่คณะ เท่านัน โดยการยืนเป็ นหมูค
่ ณะ
ต ้องมีจํานวน 15 คน ขึนไป โดยทางศูนย์รับยืน จะเป็ นผู ้กําหนดวันยืนวีซา่ เท่านัน ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืนวี
ซ่าในวันทีกําหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม (Premium) ดังนี
คิวพรีเมียม 2,200.- // -ยืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มค
ี วิ แล้วจะไปยืน
1,500
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งาน
เหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณา
นํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2
นิว จํานวน
2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้าม
สวมแว่นตาหรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูป
ไม่เลอะหมึก) (ความยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะ
ด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3.5*4.5 ซม.)
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุ มถึงศีรษะ และด้านบน
ั
ของห ัวไหล่ โดยต้องเห็ นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชดเจน
2.1

ิ างๆบนใบหน า้ หรือ ศีรษะ
ถ่ายจากด ้านหน า้ โดยไม่ สวมใส่สงต่

2.2

ใบหูและคิวจะต ้องปรากฏบนภาพถ่าย

3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวน
ลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และ
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หากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่านัน)
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน ้อง ทีมีสายเลือด
เดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านัน)
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีออกให ้ และผู ้ทีถูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร
ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รบ
ั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ
สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชือสถานทูตทียืน)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN”
แทนชือสถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนามรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มี
อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
*** กรณีทบิ
ี ดาหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแจงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบ
ั บุตรที
สถานทูตด ้วย ทังสองท่าน (เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่
(ลูกค ้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยู่เรือย ๆ)

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์ร ับยืนเป็นผูเ้ รียกเก็บ)
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