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“ข้ อดีของการเดินทางคือ อาหารอิสระ ไม่ มีการบังคับทานอาหารจีนแบบทัวร์ จัด และทานอาหารพืน้ เมืองที่
แบบบางครัง้ ทานกันไม่ ได้ ท่านสามารถเลือกทานได้ ในสิ่งที่ท่านชอบ โดยที่หัวหน้ าทัวร์ จะเป็ นผู้แนะนา”

กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
สนำมบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าทีจ่ าก
บริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่สองของกำรเดินทำง
สุวรรณภูมิ - มิลำน
00.35 น.
เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
07.10 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของอิตาลี เมืองที่ข้นึ ชื่อว่าเป็ นเมือง
หลวงแห่งแฟชัน่
จากนัน้ นาท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลา
ในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดา
ที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้ รอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรง
กากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า
“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมานู เอล
ที่ 2 ปฐมกษัตริยข์ องอิตาลีในการรวมชาติ
นาท่าน ช้อปปิ้ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2
ช้อปปิ้ งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีช่อื เรียกเล่นๆว่า
เป็ นห้องนัง่ เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์
เนมราคาแพงขายแล ้ว ยังมีรา้ นกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่ จิบ คาปูชโิ น นัง่ ดูหนุ่มสาว แต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนัน้ หากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้ งหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรทีจ่ ะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของ
อาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ ง ก็สามารถไปช้อปปิ้ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่
ซึ่งถือเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ข้นึ ชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตัง้ อยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ทา่ นช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
ที่พกั
GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า
วันที่สำมของกำรเดินทำง
มิลำน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอด
เส้นทาง ….
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท
เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 1,620
เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มแี ต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และนา้ มันเข ้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม ้า ที่มไี ว้
บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครัง้ นี้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็ นโลโก้ของพาราเมาท์พคิ เจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท
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อิสระให้ทา่ นเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย...
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็ นเมือง
พักตากอากาศที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น ไข่มกุ ริเวีย
ร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่น่ยี งั เป็ นศูนย์กลาง
ของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลือ่ งชื่อจนได้รบั
ความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป …..นาท่าน แวะ
ถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตัง้ อยู่บนจุด
ยุทธศาสตร์ท่ดี ที ่สี ุด และทาเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทัง้ ยังเคยเป็ นสถานที่คุม
ขังนักโทษการเมืองที่มชี ่อื เสียงในอดีตอีกด้วย
ที่พกั
PARK INN BY RADISON LULLY หรือเทียบเท่า
วันที่ส่ขี องกำรเดินทำง
มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขำกลำเซียร์ 3000
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็ นทีต่ งั้
ของสถานีกระเช้า ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ท่จี ผุ ูโ้ ดยสารได้ถงึ 125 คน
ชม กลาเซีย 3000 เป็ นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ทีเ่ รียกว่า กลาเซีย
เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ได้รบั การขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3,000 … ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้ า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีท ้องฟ้ าแจ่มใสถ้าต้องการนัง่ กระเช้าขึ้นยอดเขากรุณาแจ้ง
หัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า *.*.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รฐั ทีเ่ ล็กที่สุดของสวิส ตัง้ อยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา …
นาท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็ นพันธ์รฐั สวิสที่แทบจะไม่มอี ะไร
เป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็ นที่ตงั้ ของ
ธนาคารจานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นา้ พุจรวด (JET D’EAU)
ที่สามารถส่งนา้ ขึ้นท้องฟ้ าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของเจนีวา ชมนาฬกิ าดอกไม ้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่ง
บอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬกิ าที่มตี ่อเจนีวา....
นาท่านนัง่ รถโค้ชเข ้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึ่งตัง้ อยู่บน ฝัง่ เหนือของทะเลสาบเจนีวา
เมืองโลซานน์นบั ได้ว่าเป็ นเมืองที่มเี สน่หโ์ ดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อนั
ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ตัง้ อยู่บนเนินเขาริมฝัง่ ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ี
สวยงาม และอากาศทีป่ ราศจากมลพิษ เมืองนี้ยงั เป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่
ประทับของสมเด็จย่า..
ที่พกั
PARK INN BY RADISON LULLY หรือเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THV1-TG-EU-19MAR-22MAY19
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เจนี วำ - โลซำนน์ - เบิรน์ - อินเทอลำเก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารคา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มนี า้ พุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป และเป็ นเมืองโลกทางด้าน
วัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว้
นาท่านชมเมืองเบิรน์ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าทีป่ จั จุบนั เต็มไป
ด้วยร้านดอกไม ้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์จึง
เหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุง
เคอร์นกาสเซ ถนนที่มรี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ
เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ท่ี
มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุม
หมี สัตว์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2
แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬกิ าดอกไม ้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่าง
ที่หลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ท่รี อคอย“ อีกด้วย
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มที ุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม ้เล็กๆ
น่ารัก สร้างสีสนั ให้ตวั เมือง หรือช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬกิ าช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์
ฯลฯ จนกระทัง่ ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมี
ความสาคัญในด้านการก่อกาเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ชี ่อื ว่า เวียวาลด์สแตร์ท
เตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพ่ นั ธ์รฐั
นาท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล ้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อเป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรัง่ เศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไม ้เก่าแก่ของเมืองที่มอี ายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข ้ามแม่นา้ รอยส์
ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม ้
เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รบั การซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดเี หมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ที่มรี า้ นตัวแทนจาหน่ายนาฬกิ าชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต
และช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ ดีท่มี ชี ่อื เสียงตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (52 กม.) นาท่านชมเมือง
ซูริคบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้ งที่หรูหราทีส่ ุดในเมืองซูริค และใหญ่ท่สี ุดในสวิตเซอร์แลนด์
ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดที ่สี ุดในสวิสอย่างเดียวเท่านัน้
แต่ยงั เป็ นถนนที่ดที ่สี ุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ น
ที่ตงั้ ของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชมย่านเมืองเก่า โบสถ์ใหญ่
ประจาเมือง ที่มคี วามงดงามของศิลปะทีผ่ สมผสานกัน
ระหว่างสวิสและเยอรมัน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และ
พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ...
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ที่พกั
DORINT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หกของกำรเดินทำง
ซูริค - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
13.15 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG971
วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
กรุงเทพ ฯ
06.10 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
**********

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
อัตราค่าใช้จ่าย

19-25 มี.ค.
29 เม.ย – 5 พ.ค
22 – 28 พ.ค

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

42,888.47,888.45,888.-

เด็กตา่ กว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มเี ตียงเสริม

พักเดีย่ ว
จ่ายเพิ่ม

8,500.9,500.-

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศที่มอี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข ้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีทอ่ี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมติ า่
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** กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข ้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มอี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน้
อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข ้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ่ไี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ตี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าอาหารที่ไม่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
9. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )

**กรุณาอ่ านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ เพราะรายการทัวร์ ที่ท่านได้ รับถือเป็ นสั ญญา
การเดินทางระหว่ างบริษัทและลูกค้ า**
เงื่อนไขการจอง
กรุ ณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรื อยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาเป็ นทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
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เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
***ร้ านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้ าพัก เช่ น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การท่านละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริ ษทั ระบุขอ้ ความบางอย่างในนั้น
ด้วย เพื่อจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริ ษทั
ต่างประเทศ))
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้วทางบริ ษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี ออกตัว๋
เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริ ษทั ฯอีกครั้ งนึง)
- กรณี ผเู ้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงื่อนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริ ษทั
ต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่ากรณี ที่ท่านยืน่ วีซ่าแล้ว

หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่ รับผิดชอบต่ อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่ สามารถควบคุม
ได้ เช่ น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่ าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่ อนุญาตให้ เดินทางออกหรื อกอง
ตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ ละประเทศไม่ อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางหาก
ท่ านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
- บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่ องเที่ยว โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
- บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ าบริการ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
- กรณีที่คณะไม่ ครบจานวน 15 ท่ าน ทางบริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่ านทราบล่ วงหน้ า
14 วันก่ อนการเดินทาง
- เมื่อท่ านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่ อนไขของหมายเหตุทุกข้ อแล้ ว ในกรณีที่ลูกค้า
ต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ น
สาคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์ และได้ ชาระค่ามัดจาทัวร์ หรื อทั้งหมดแล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นการชาระผ่ านตัวแทนของบริษัทหรื อชาระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆของบริษัท ที่ได้ ระบุไว้ ท้ งั หมด

-

นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่ น ต้ องเป็ น

ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่ วยเหลื อผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่ น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุ ขภาพและร่ างกายและอานาจในการให้ ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่เช็ คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเท่ านั้น
 กรณี ทรัพย์สินส่ วนตัวของลูกค้าสู ญหายหรื อลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
 กรณี ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
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 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ )
และ/หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่ งในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจา
หรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่ วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี

 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน
กรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่ วม
เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รักเกียจ
ของคนส่ วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงราคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อน
จองทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
 ท่านที่จะออกตัว๋ ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์ น้ นั ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตัว๋ โดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
นั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้วหมายถึง
ท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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 หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มเี กียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสั มมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่อ งเที่ ยวพร้ อมทั้งการสั มมนา ดู งาน เพื่ อความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์ สูง สุ ดในการเดิ นทาง ทั้ งนี้ ท างบริ ษัท ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมื อง, การผันผวนของอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่ างประเทศ, การนั ดหยุด
งาน, ความล่ าช้ าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้ องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่
เกี่ยวข้ องกับสถานเอกอักคราชฑู ต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่ จาต้ องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่ างการเดินทางท่ องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่ างประเทศ แต่ ทางบริ ษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่ อนไขที่บริ ษัทฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผ้ ูร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่ างประเทศ มิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้ านการความคุมโรคติดต่ อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษัทฯ จะไม่ คืน
ค่าใช้ จ่ายใดๆ รายละเอียดด้ านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า ทั้ งนี้ การขอสงวนสิ ทธิดัง กล่ าว บริ ษั ท จะยึดถื อ และคานึ งถึ งผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของท่ านผู้มีเกี ยรติ ซึ่ งร่ ว ม
เดินทางเป็ นสาคัญ
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เอกสำรประกอบกำรกำรยื่นวีซ่ำสวิสฯ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า่ น ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 10-15 ว ันทาการ

่ แสดงตนศูนย์ยืน
่ เดอะพลาซ่า, ชน
ั้ 4 ยูนต
ยืน
่ วีซา
่ วีซา
ิ ที่ 404 และ405 อาคารจามจุรส
ี แควร์ ถนนพญาไท แขวงว ังใหม่ เขตปทุมว ัน
กทม 10330

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1
ชุด
ในว ันยืน
่ วีซา่ หน ังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ออกมาได้
หมายเหตุ: การยืน
่ วีซา่ แต่ละครัง้ กับบริษัททัวร์ จะต ้องทาการยืน
่ วีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน
้ โดยการยืน
่ เป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจานวน 15 คน ขึน
้
ไป โดยทางศูนย์รับยืน
่ จะเป็ นผู ้กาหนดวันยืน
่ วีซา่ เท่านัน
้ ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซา่ ในวันทีก
่ าหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม
(Premium) ดังนี้

คิวพรีเมีย
่ ม 2,200.- // -ยืน
่ นอกเวลาทาการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มค
ี วิ แล้วจะไปยืน
่ 1,500
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว้ จานวน
2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตา
หรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความ
ยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3.5*4.5
ซม.)

ภาพถ่ายจะต้อ งครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของ
ห ัวไหล่ โดยต้อ งเห็ น ใบหน้า 70-80% ของภาพ
ั เจน
อย่างชด
2.1 ถ่ายจากด ้านหน า้ โดยไม่สวมใส่สงิ่ ต่างๆบนใบหน า้ หรือ ศีรษะ
2.2 ใบหูและคิ้วจะต ้องปรากฏบนภาพถ่าย
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืน
่ วีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement
เท่านัน
้ )
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีส
่ ามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา
เท่านัน
้ )
3.2.1. ต ้องทาเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียน
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
การค ้า(พค.0403)
- เป็ นพนักงาน หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
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้ จงว่าทาไมไม่ม ี passport ***
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทาจดหมายชีแ
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือ
่ ถานทูตด ้วย ทัง้ สองท่าน
(เฉพาะคิวเดีย
่ วเท่านัน
้ )
7. ท่านไม่จาเป็ นต ้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร ้องขอวีซา่ เท่านัน
้
่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ
เอกสารยืนวี
่ ซา
่
ัพเดทเพิมเติมได้ทุ
่
กเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยืน
่ เดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์ร ับยืน่ เป็นผูเ้ รียกเก็บ)

