
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ข้อดีของการเดนิทางคือ อาหารอสิระ ไม่มีการบังคับทานอาหารจนีแบบทัวร์จัด และ
ทานอาหารพืน้เมืองที่แบบบางครัง้ทานกันไม่ได้ ท่านสามารถเลือกทานได้ในสิ่งที่ท่าน

ชอบ โดยที่หัวหน้าทวัร์จะเป็นผู้แนะน า” 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
                     
วันแรกของการเดินทาง                   สนามบินสุวรรณภูมิ 
16.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบนิเอมิเรตส์ 

(EK) เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น. เดนิทางสู ่กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เท่ียวบนิท่ี EK373/EK101 
วันที่สองของการเดนิทาง     สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน 

  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดไูบ 0345-0745*.*.*. 
07.45 น. (เวลาท้องถ่ิน) เดนิทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศลุกากร

เรียบร้อยแล้ว... 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศนูย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี เมืองท่ีขึน้ช่ือวา่
เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ 

จากนัน้น าทา่น ชมโบสถ์ดโูอโมแ่หง่มิลาน โบสถ์ใหญ่
อนัดบั 3 ของยโุรป เป็นศลิปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใช้
เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้างตัง้แต ่ปี 
ค.ศ.1386 และท่ีนา่ทึง่ของโบสถ์ ก็คือการตกแตง่ประดบั

http://bit.ly/2NMk5YE


ประดาท่ีเน้นความหรูหราอย่างเตม็ท่ีโดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มีจ านวนกวา่ 3,000 ชิน้ ขวามือ
ของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลงัหนึง่ และหลงัคามุงด้วยกระเบือ้งโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สร้าง
ขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานเูอลท่ี 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 
น าทา่น ช้อปปิง้ภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานเูอล 2 ช้อปปิง้อาเขตท่ีสวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่
ของโลก มีช่ือเรียกเลน่ๆวา่เป็นห้องนัง่เลน่ของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคา
แพงขายแล้ว ยงัมีร้านกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ ไซด ์วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปชูิโน นัง่ดหูนุม่สาว แตง่
กายด้วยเสือ้ผ้าทนัสมยั ดงันัน้หากทา่นไมค่ดิจะช้อปปิง้หรือนัง่กินกาแฟก็ควรท่ีจะต้องไปเดนิเลน่ชม
ความงดงามของอาคารหลงันีใ้ห้ได้ หรือหากทา่นยงัติดใจในเร่ืองช้อปปิง้ ก็สามารถไปช้อปปิง้ตอ่ได้ยงั
ถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน ่ซึง่ถือเป็นย่านช้อปปิง้ท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของเมืองนี ้ตัง้อยูร่ะหว่างโบสถ์ดโูอโมก่บั
ลานกว้างแหง่หนึง่ ...อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเทา่ 
วันที่สามของการเดนิทาง     มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหบุเขา ชมทิวทศัน์สวยอนั
งดงามตลอดเส้นทาง …. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมืองแทซ เพ่ือเดินทางสูเ่มืองเซอร์แมท 
เดนิทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีงดงามดจุสวรรค์บนดินอยู่สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 
1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานท่ีไว้ให้มีแตอ่ากาศบริสทุธ์ิ โดยห้ามรถท่ีใช้แก๊ส และน า้มนัเข้ามา นอกจาก
รถไฟฟ้า และรถม้า ท่ีมีไว้บริการนกัท่องเท่ียว ซึง่ทา่นจะประทบัใจกบัประสบการณ์การเดนิทางครัง้นี ้ทา่นจะ
ได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึง่ยอดเขานีเ้ป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอด
เขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท 

  อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินเดนิชมตวัเมืองและเลือกซือ้สินค้าหลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 
น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

 ออกเดนิทางตอ่สู ่เมืองมองเทรอ 
(MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมืองพกัตาก
อากาศท่ีได้รับสมญานามวา่เป็น ไขม่กุริเวีย
ร่าแหง่สวิตเซอร์แลนด์ และท่ีน่ียงัเป็น
ศนูย์กลางของการศกึษาวิชาการโรงแรมท่ีเล่ืองช่ือจนได้รับความนิยมสงูสดุแหง่หนึง่
ของยโุรป …..น าทา่น แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE 

CHILLON) ซึง่ตัง้อยู่บนจดุยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุ และท าเลท่ีงดงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของมองเทรอ อีกทัง้ยงั
เคยเป็นสถานท่ีคมุขงันกัโทษการเมืองท่ีมีช่ือเสียงในอดีตอีกด้วย  

ท่ีพกั  VILLA TOSCANE หรือเทียบเทา่ 
วันท่ีส่ีของการเดนิทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโกลดปิูยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองท่ี
เป็นท่ีตัง้ของสถานีกระเช้า ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจผุู้ โดยสารได้ถึง 125  คน 
ชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสงู 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ท่ี
เรียกวา่ กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ีได้รับการขนานนามใหมว่า่ กลาเซียร์ 3,000  
… ไมร่วมคา่ขึน้กระเช้าไฟฟ้า *.*. หมายเหต ุ: กรุณาแจ้งหวัหน้าทวัร์ก่อนลว่งหน้า
คา่กระเช้าเร่ิมตัง้แต ่79 CHF *.*.  

ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธ์รัฐท่ีเล็กท่ีสดุของสวิส ตัง้อยูริ่ม ทะเลสาบเจนี
วา … 
น าทา่น ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธ์รัฐสวิสท่ีแทบจะ
ไมมี่อะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายตา่งประเทศ ศาสนาและ
เป็นท่ีตัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น า้พุ
จรวด (JET D’EAU) ท่ีสามารถสง่น า้ขึน้ท้องฟ้าได้สงูถึง 140 
เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึง่ของเจนีวา    ชมนาฬิกา
ดอกไม้ ท่ีสวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบง่บอกถึงความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอ่
เจนีวา.... 

ท่ีพกั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเทา่ 
วันท่ีห้าของการเดนิทาง     เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นนัง่รถโค้ชเข้าสู ่เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึง่ตัง้อยูบ่น  ฝ่ังเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบัได้วา่เป็น
เมืองท่ีมีเสนห์่โดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึง่
ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน

มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จงึมี
ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ เมืองนีย้งัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบั
ของสมเดจ็ยา่.. 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเบร์ิน (BERNE) (101 กม.) เมืองท่ีมีน า้พมุากท่ีสดุเมืองหนึง่ของยโุรป และเป็นเมือง
โลกทางด้านวฒันธรรมท่ีองค์การยเูนสโกให้อนรัุกษ์ไว้ 

น าทา่นชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าท่ีปัจจบุนั
เตม็ไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสือ้ผ้าบตูิค เป็นยา่นท่ีปลอด
รถยนต์จงึเหมาะกบัการเดนิเท่ียว ชมอาคารเก่าอาย ุ200 - 
300 ปี ชมถนนจงุเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุๆ ของ
เมืองนี ้ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม



นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเคน่ อาย ุ800 ปีท่ีมี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วิน
เซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบน็หรือหลมุหมี สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบร์ิน  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมืองทา่มกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนีแ้หละ คือ 
สวิสฯ แบบสดุสดุ อยา่งท่ีหลายคนยงัไมเ่คยได้สมัผสั และยงัเคยใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเร่ือง 
“วนันีท่ี้รอคอย“ อีกด้วย 
จากนัน้อิสระให้ทา่นเดนิเลน่พกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุง่หญ้ากว้างกลางเมือง มีสวน
ดอกไม้เล็กๆ นา่รัก สร้างสีสนัให้ตวัเมือง หรือช้อปปิง้สินค้าคณุภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, 
มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร  

ท่ีพกั  HOHENECK HOTEL หรือเทียบเทา่ 
วันท่ีหกของการเดนิทาง     อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองแองเกิลเบร์ิก (ENGELBERG) (86 กม.)  

*.*. หมายเหต ุ: ทา่นท่ีต้องการนัง่กระเช้าขึน้ยอดเขาทิตลติ กรุณาแจ้งหวัหน้าทวัร์ก่อนลว่งหน้าคา่กระเช้าเร่ิมตัง้แต ่92 CHF *.*. 

ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองลเูซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัของสวิสและ

ยงัมีความส าคญัในด้านการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกด้วย เมืองนีต้ัง้อยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ 
เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธ์รัฐ  

 น าทา่นถ่ายรูปกบัอนสุาวรีย์สิงโตแกะสลกัริมหน้าผาสญัลกัษณ์แหง่ความกล้าหาญ ซ่ือสตัย์ และ
เสียสละท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือเป็นเกียรตแิดท่หารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการปกปอ้งพระราชวงัตยุเลอลีสใน
ฝร่ังเศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองท่ีมี
อายกุวา่ 600 ปี ทอดตวัข้ามแมน่ า้รอยส์  ตลอดสะพานประดบัด้วยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง
ประวตัิศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนีเ้คยถกูไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่
ได้รับการซอ่มแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพท่ีดีเหมือนเดมิเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหนา่ย
นาฬิกาช่ือดงั เชน่ บคุเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึกร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้
สินค้าชัน้ดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซูริค (ZURICH) (52 กม.) น าทา่นชม
เมืองซูริคบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นช้อปปิง้ท่ีหรูหรา
ท่ีสดุในเมืองซูริค และใหญ่ท่ีสดุในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนีไ้มใ่ช่
ถนนสายท่ีดีท่ีสดุในสวิสอย่างเดียวเทา่นัน้ แตย่งัเป็นถนนท่ีดีท่ีสดุใน
ยโุรปเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชม
ยา่นเมืองเก่า โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง ท่ีมีความงดงามของศลิปะท่ี



ผสมผสานกนัระหว่างสวิสและเยอรมนั อิสระให้ทา่นเดนิเลน่ชมเมือง และพกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั 
... 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมืองซูริค เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

21.55 น.         ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK086/EK372 
วันที่เจ็ดของการเดนิทาง                กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดไูบ 2155-0710*.*.*. 
18.40 น.  (เวลาท้องถ่ิน) เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
อัตราค่าใช้จ่าย 

  

อตัราค่าใชจ้่าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เดก็ต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว  
จา่ยเพิม่ 

8-14 พ.ย. // 14-20 พ.ย.  
22-28 พ.ย. //  30 พ.ย.-6 ธ.ค. // 1-7 ธ.ค 
4-10 ธ.ค. // 5-11 ธ.ค. // 6-12 ธ.ค. 

38,888.- 8,500..- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน** 

 
ในกรณีที่ผู้ โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้ง

ให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ 
จะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิและมีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้ส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หวัหน้าทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญ่จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูใ่นภมูิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้หลายเทา่ตวั หากวนัเข้าพกัตรงกบัชว่ง
งานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร์,การประชมุ อนัเป็นผลท าให้ต้องการเปล่ียนย้ายเมือง หรือเพิ่มคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมือง
เดมิ โดยบริษัทจะค านงึถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั) 
 



ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง 
(Triple Room) อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าเข้าพกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ด้เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีอาจมีการ
แยกห้องพกั 
** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  
** กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่ง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
6. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาล
ฉกุเฉินและการเคล่ือนย้ายกลบัประเทศ / คา่ใช้จ่ายในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก
อบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท]เทา่นัน้ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่น า้หนกั 
เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น  
3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ 
คา่บริการพิเศษตา่งๆ 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัทา่นเอง  
7. คา่ทิปทา่นละ 60.- ยโูร 
8. คา่วีซา่เช็งเก้น 4,500 บาท 



กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิทัง้หมด 
ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันจอง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 

 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 4 สปัดาห์ก่อนการเดนิทาง  

 กรณียกเลิกการเดนิทาง (ทกุกรณี) เก็บคา่ทวัร์เตม็จ านวน  
ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่ น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยเตม็จ านวน  
2. หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยเตม็
จ านวน  
3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบนิก าหนด 
เชน่ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้อยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตู
ฉกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long 
leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 ราคาทวัร์เม่ือจองแล้วไมส่ามารถยกเลิกได้เพราะไมมี่การรีฟันใดๆทัง้สิน้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบตาม
จ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน 
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  



 กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว  
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) / คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

 กรณีผู้ เดนิทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 30 ทา่น  
(ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ ร่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ได้ครบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ทัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่ 
สามารถควบคมุได้ เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ไมอ่นญุาตให้เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธ 
การเข้าประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานฑตู เพ่ือให้อยูใ่นดลุพินิจ 
ของสถานฑตู เร่ืองวีซา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ เม่ือ
ทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 
ถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ต้อง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย  
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

 กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูเพ่ือให้อยูใ่นดลุพินิจของ 
ทางสถานทตูเร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯเม่ือทา่น
ได้ ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด จะขอถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนมุตัวีิซา่ จะอยู่ใน 



ดุลพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ทา่นได้ทางบริษัทฯ จงึต้องขออภยัมา ณ ท่ีนี ้

 เม่ือทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุกุข้อแล้ว ใน 

กรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมข่อ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะ
อากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์และ ความ
ปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไมข่ายทวัร์แก่ลกูค้าท่ีเคยเดนิทางแล้วมีความประพฤตไิมน่า่รักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสรุาบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน เอาแตใ่จตนเอง หรือ
ถือวา่มากลุม่ใหญ่แล้วไมเ่กรงใจผู้ อ่ืนชกัชวนผู้ ผ่ืนให้ก่อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสขุของผู้ เดนิทางเป็นสว่น
ใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไมข่ายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เว้นมี 
ใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไมข่ายทวัร์แก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน 
จองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) ต้องกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไมข่ายแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ทวัร์ เพ่ือหาข้อสรุป 
ร่วมกนั) 

 ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์ 
นัน้ๆ ยืนยนัการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัจากพนกังานแล้วทวัร์นัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถ
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยนัน้ได้ 

 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแล้วไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ต้องจบงาน 
ภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปล่ียน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระ
มดัจ าแล้วหมายถึงทา่นยอมรับในข้อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน
การเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรตซิึ่งร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพร้อมทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงูสดุใน
การเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  
อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, 
การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกบัสถานเอกอกัคราช
ฑตู รวมถึงผู้ มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าต้องแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึ่ง
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบตัิเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ี
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ
พฤติกรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฎิบตัิตามกฎระเบียบด้านการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือ
การเดนิทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใช้จา่ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดนิทาง อาจมีการเปล่ียนแปลง
ได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว 
บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็น
ส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครัง้นี”้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าสวิสฯ,ฝร่ังเศส 
ใช้เวลาท าการอนุมัตวีิซ่านับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันท าการ 
ย่ืนวีซ่าแสดงตนศูนย์ย่ืนวีซ่า TLS Contact (สาทรซิตี)้ 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และ
ส าเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซ่าหนังสือเดนิทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัตวีิซ่า ไม่สามารถดงึหนังสือ
เดนิทางออกมาได้ 
•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มีค่า Fast Track เพิ่มเตมิอีก ท่านละ 
2,600 บาท  
หมายเหต:ุ การย่ืนวีซา่แตล่ะครัง้กบับริษัททวัร์ จะต้องท าการย่ืนวีซา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการย่ืนเป็นหมูค่ณะ 
ต้องมีจ านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก าหนดวนัย่ืนวีซา่เทา่นัน้ ถ้าหากผู้ เดนิทางไมส่ามารถไปย่ืนวีซา่
ในวนัท่ีก าหนดได้ อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิ (Premium) ดงันี ้
 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดนิทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซา่อย่างน้อย 2 หน้า อายกุารใช้งานเหลือ
ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสือเดนิทางจะต้องไมช่ ารุด(หนงัสือเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามา
ประกอบการย่ืนวีซ่าด้วย)  
 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สงู 2 นิว้ 
จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน ห้ามสวม
แวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส์ รูปไม่
เลอะหมกึ) (ความยาวของหน้ากรุณาวดัจากศีรษะด้านบนถึงข้างประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่าง
ชัดเจน 

2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ  

2.2 ใบหูและคิว้จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 
3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้ เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง Statement บญัชีออมทรัพย์สว่นตวัของผู้ เดนิทาง ย้อนหลงั 3 เดือน (รบกวนลกูค้า
ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วคอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั ก่อนวนัย่ืนวีซา่ และหาก
บญัชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผู้ เดนิทางไมไ่ด้ออกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลท่ีสามารถรับรองคา่ใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พอ่ แม ่พ่ีน้อง ท่ีมีสายเลือด
เดียวกนั หรือ สามีภรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนงัสือรับรองคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมดุบญัชี หรือ Statement ย้อนหลงั 3 เดือนของบคุคลท่ีออกคา่ใช้จ่าย 



3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ท่ีออกให้ และผู้ ท่ีถกูรับรองคา่ใช้จา่ยให้ เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สตูิบตัร 
ทะเบียนบ้าน 
**สถานทตูไมรั่บพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดตดิลบ** 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายไุมเ่กิน 3 เดือน 
หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
- นกัเรียนหรือนกัศกึษา ใช้หนงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
5. เอกสารส่วนตวั 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถ้ามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่ึง 20 ปี ไมไ่ด้เดนิทางไปตา่งประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกบับิดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยมารดาจะต้องคดัหนงัสือ
ยินยอมระบใุห้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากบดิา จากอ าเภอต้นสงักดั (โดยบิดาจะต้องคดัหนงัสือยินยอม
ระบใุห้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 
- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะต้องคดัหนงัสือระบยุินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอต้นสงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้ มีอ านาจ
ปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมมี่ passport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับตุรท่ี
สถานทตูด้วย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเด่ียวเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถกูต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซา่เทา่นัน้ 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 


