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กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง

สนำมบินสุวรรณภูมิ

16.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 แถว T
เคำน์เตอร์สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯ จะคอย
ต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนก่อนขึ้นเครื่อง
20.35 น. เดินทำงสู่ กรุงมิลำน ประเทศอิตำลี โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK)
เที่ยวบินที่ EK373/EK101
วันที่สองของกำรเดินทำง

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลำน

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0345-0745*.*.*.
07.45 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึง กรุงมิลำน ประเทศอิตำลี หลังผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองปละศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว...
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิลำน (MILAN) เมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจที่
สำคัญของอิตำลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น
จำกนั้นนำท่ำน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลำน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของ
ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรำ และใช้เวลำในกำรสร้ำงนำน
เกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้ำงตั้งแต่ ปี
ค.ศ.1386 และที่น่ำทึ่งของโบสถ์ ก็คือ
กำรตกแต่งประดับประดำที่เน้นควำม
หรูหรำอย่ำงเต็มที่โดยเฉพำะรูปปั้น
รอบตัวอำคำร มีจำนวนกว่ำ 3,000 ชิ้น
ขวำมือของโบสถ์มีอำคำรทรงกำกบำท
หลังหนึ่ง และหลังคำมุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่ำ“ อำเขต”
สร้ำงขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ปฐม
กษัตริย์ของอิตำลีในกำรรวมชำติ
นำท่ำน ช้อปปิ้งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนูเอล 2 ช้
อปปิ้งอำเขตที่สวยงำมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่ำเป็น
ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลำน เพรำะนอกจำกจะมีสินค้ำแบรนด์เนมรำคำ
แพงขำยแล้ว ยังมีร้ำนกำแฟที่เรียกกันว่ำ ไซด์ วอล์ค คำเฟ่ สำมำรถ
นั่งจิบ คำปูชิโน นั่งดูหนุ่มสำว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำทันสมัย ดังนั้นหำก
ท่ำนไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกำแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชม
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ควำมงดงำมของอำคำรหลังนี้ให้ได้ หรือหำกท่ำนยังติดใจในเรื่องช้
อปปิ้ง ก็สำมำรถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึ่ง
ถือเป็นย่ำนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่ำงโบสถ์ดูโอโม่
กับลำนกว้ำงแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้งตำมอัธยำศัย
ที่พัก

GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง
มิลำน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลำะเลียบ
ตำมหุบเขำ ชมทิวทัศน์สวยอันงดงำมตลอดเส้นทำง …. นำท่ำน
เดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทำงสู่เมืองเซอร์แมท
เดินทำงถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตำกอำกำศที่งดงำมดุจ
สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่ำระดับน้ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถำนที่ไว้
ให้มีแต่อำกำศบริสุทธิ์ โดยห้ำมรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ำมำ นอกจำก
รถไฟฟ้ำ และรถม้ำ ที่มีไว้บริกำรนักท่องเที่ยว ซึ่งท่ำนจะประทับใจกับ
ประสบกำรณ์กำรเดินทำงครั้งนี้ ท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมของ ยอดเขำ
แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขำนี้เป็นโลโก้ของพำรำเมำท์พิคเจอร์และอีก
ยอดเขำคือ ยอดเขำเกรอนำกรัท
อิสระให้ท่ำนเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินค้ำหลำกหลำย
ชนิด ตำมอัธยำศัย...
นำท่ำนเดินทำงกลับสู่เมืองแทช
(TAESCH) โดยรถไฟ
ออกเดินทำงต่อสู่ เมืองมองเทรอ
(MONTREUX) (139 กม.)
เป็นเมืองพักตำกอำกำศที่
ได้รับสมญำนำมว่ำเป็น ไข่มุกริเวียร่ำแห่ง
สวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลำงของกำรศึกษำ
วิชำกำรโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับควำมนิยมสูงสุดแห่ง
หนึ่งของยุโรป …..นำท่ำน แวะถ่ำยภำพควำมงำมของปรำสำทซีลอน
(CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศำสตร์ที่ดีที่สุด และ
ทำเลที่งดงำมที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถำนที่คุม
ขังนักโทษกำรเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย
ที่พัก

VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่ำ
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วันที่สข
ี่ องกำรเดินทำง

มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขำกลำเซียร์

3000
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU
PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถำนีกระเช้ำ
ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ที่จุผู้โดยสำรได้ถึง 125 คน
ชม กลำเซีย 3000 เป็นยอดเขำสูง 3,000 เมตร โดยใช้
เวลำเพียง 15 นำที ที่เรียกว่ำ กลำเซีย เลอ ไดเบอเร็ต

หรือที่ได้รับกำรขนำนนำมใหม่ว่ำ กลำเซียร์ 3,000 … ไม่รวมค่ำขึ้นกระเช้ำ
ไฟฟ้ำ *.*. หมำยเหตุ : กรุณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ก่อนล่วงหน้ำค่ำกระเช้ำเริ่มตั้งแต่
56 CHF *.*.
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเจนีวำ (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็ก
ที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริม ทะเลสำบเจนีวำ …
นำท่ำน ชมเมืองเจนีวำ เมืองที่ว่ำกันว่ำเป็น
พันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย
นอกจำกนโยบำยต่ำงประเทศ ศำสนำและ
เป็นที่ตั้งของธนำคำรจำนวนมำก ชม
ทะเลสำบเจนีวำ และ น้ำพุจรวด (JET
D’ EAU) ที่สำมำรถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้ำได้สูงถึง 140 เมตร และเป็น
สัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของเจนีวำ ชมนำฬิกำดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริม
ทะเลสำบเจนีวำบ่งบอกถึงควำมสำคัญของอุตสำหกรรมกำรผลิต
นำฬิกำที่มีต่อเจนีวำ....
ที่พัก

EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือ

เทียบเท่ำ
วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เจนีวำ - โลซำนน์ - เบิรน
์ - อินเทอลำเก้น
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนนั่งรถโค้ชเข้ำสู่ เมืองโล
ซำนน์ (LAUSANNE) (64 กม.)
เมืองซึ่งตั้งอยู่บน ฝั่งเหนือของ
ทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนน์
นับได้ว่ำเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชำติมำก
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ที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศำสตร์อันยำวนำนมำตั้งแต่
ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขำริมฝั่งทะเลสำบเจนีวำ จึงมีควำมสวยงำม
โดยธรรมชำติ ทิวทัศน์ที่สวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ เมืองนี้
ยังเป็นเมืองที่มีควำมสำคัญสำหรับชำวไทยเนื่องจำกเป็นเมืองที่เคยเป็น
ที่ประทับของสมเด็จย่ำ..
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101
กม.) เมืองที่มีน้ำพุมำกที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป
และเป็นเมืองโลกทำงด้ำนวัฒนธรรมที่องค์กำร
ยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้
นำท่ำนชมเมืองเบิร์น ชมมำร์คกำสเซ ย่ำนเมืองเก่ำที่ปัจจุบัน
เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้ และร้ำนเสื้อผ้ำบูติค เป็นย่ำนที่ปลอด
รถยนต์จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยว ชมอำคำรเก่ำอำยุ 200 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกำสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของ
เมืองนี้ ถนนครัมกำสเซ เต็มไปด้วยร้ำนภำพวำด และร้ำนขำยของเก่ำ
ในอำคำรโบรำณ ชมนำฬิกำ ไซ้ท์ กล็อคเค่น อำยุ 800 ปีที่มี “โชว์”
ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นำฬิกำตีบอกเวลำ มหำวิหำรเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้ำส
(ทำวน์ฮอลล์) เบเร็นกรำเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุง
เบิร์น
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอลำเก้น (INTERLAKEN) (56
กม.) เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อมทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง
ท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ นำฬิกำดอกไม้ สถำนคำสิโน ฯลฯ ตรงนี้
แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่ำงที่หลำยคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยัง
เคยใช้เป็นฉำกถ่ำยทำภำพยนตร์ไทยเรื่อง “ วันนี้ที่รอคอย“ อีกด้วย
จำกนั้นอิสระให้ท่ำนเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยำกำศของตัวเมืองที่
มีทุ่งหญ้ำกว้ำงกลำงเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ำรัก สร้ำงสีสันให้ตัว
เมือง หรือช้อปปิ้งสินค้ำคุณภำพดีของสวิส อำทิ นำฬิกำช็อคโกแลต,
มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลำอันสมควร
ที่พัก

HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันที่หกของกำรเดินทำง
อินเทอลำเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิรน
์ - ซูรค
ิ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (86 กม.)
*.*. หมำยเหตุ : ท่ำนที่ต้องกำรนั่งกระเช้ำขึน
้ ยอดเขำทิตลิต กรุณำแจ้งหัวหน้ำทัวร์ก่อน
ล่วงหน้ำค่ำกระเช้ำเริม
่ ตั้งแต่ 92 CHF *.*.

ไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช
เมืองตำกอำกำศที่โด่งดังของสวิสและยังมีควำมสำคัญในด้ำนกำร
ก่อกำเนิดสมำพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสำบขนำดใหญ่ที่ชื่อ
ว่ำ เวียวำลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมำยถึงทะเลสำบสี่พันธ์รัฐ
นำท่ำนถ่ำยรูปกับอนุสำวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้ำผำสัญลักษณ์แห่ง
ควำมกล้ำหำญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่
ทหำรสวิสที่เสียชีวิต จำกกำรปกป้องพระรำชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส
และชมสะพำนคำเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE)
สะพำนไม้เก่ำแก่ของเมืองที่มีอำยุกว่ำ 600 ปี ทอดตัวข้ำมแม่น้ำรอยส์
ตลอดสะพำนประดับด้วยภำพเขียนที่บอกเล่ำถึงประวัติศำสตร์ของ
ประเทศได้เป็นอย่ำงดี สะพำนนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหำยอย่ำงมำกใน
ค.ศ. 1993 แต่ได้รับกำรซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภำพที่ดีเหมือนเดิม
เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งที่มีร้ำนตัวแทนจำหน่ำยนำฬิกำชื่อดัง เช่น
บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ร้ำนขำยของที่ระลึกร้ำนช็อคโก
แล็ตและช้อปปิ้งสินค้ำชั้นดีที่มีชื่อเสียงตำมอัธยำศัย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซูริค
(ZURICH) (52 กม.) นำท่ำนชมเมืองซูริคบริ
เวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่ำนช้อป
ปิ้งที่หรูหรำที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุด
ในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสำยนี้ไม่ใช่ถนนสำย
ที่ดีที่สุดในสวิสอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปเลย
ทีเดียว เนื่องจำกเป็นที่ตั้งของธนำคำรใหญ่ๆมำกมำย ชมย่ำนเมืองเก่ำ
โบสถ์ใหญ่ประจำเมือง ที่มีควำมงดงำมของศิลปะที่ผสมผสำนกัน
ระหว่ำงสวิสและเยอรมัน อิสระให้ท่ำนเดินเล่นชมเมือง และพักผ่อน
อิริยำบถตำมอัธยำศัย ...
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเมืองซูริค เพื่อเดินทำงกลับสู่
กรุงเทพฯ
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21.55 น.

ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน

ที่ EK086/EK372
วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง

กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 2155-0710*.*.*.
18.40 น. (เวลำท้องถิ่น) เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ
ภำพ…..
**********
อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
เด็กต่ำกว่ำ
อัตรำค่ำใช้จ่ำย

ผู้ใหญ่
พักห้อง
คู่

เด็กต่ำ

12

กว่ำ 12

กับ 2

กับ 1

ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
เสริม

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม

8-14 พ.ย. // 14-20 พ.ย.
22-28 พ.ย. // 30 พ.ย.-6
ธ.ค.

38,888.-

8,500..-

4-10 ธ.ค. // 5-11 ธ.ค. // 612 ธ.ค.
** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลีย
่ นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร
ขึ้นรำคำของภำษีนำมั
้ น**
ในกรณีทผ
ี่ โู้ ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับวันเดินทำงทีท
่ ำ่ นได้
ทำกำรจองไว้กบ
ั ทำงบริษท
ั ฯ กรุณำแจ้งให้กบ
ั ทำงเจ้ำหน้ำทีท
่ รำบ ก่อนกำรชำระเงินค่ำตัว
๋ ดังกล่ำว ถ้ำเกิด
ข้อผิดพลำด ทำงบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นกำรรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตรำนี้รวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อม
กรุ๊ปเท่ำนั้น (ในกรณีมีควำมประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภำยใต้เงื่อนไขของสำยกำรบินและมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นสำหรับกำร
เปลี่ยนแปลง)
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
3. ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร วันละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป
4. ค่ำหัวหน้ำทัวร์นำเที่ยวตำมรำยกำร
5. ค่ำห้องพักในโรงแรมที่ระบุตำมรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4
ดำว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ
เนื่องจำกอยู่ในภูมิประเทศที่มีอำกำศหนำวเย็น, รำคำโรงแรมอำจมีกำรปรับขึ้น
หลำยเท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับช่วงงำนเทศกำลต่ำงๆและงำนแฟร์,กำรประชุม
อันเป็นผลทำให้ต้องกำรเปลี่ยนย้ำยเมือง หรือเพิ่มค่ำทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม
โดยบริษัทจะคำนึงถึงควำมเหมำะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ
่ งโรงแรมที่พัก
** เนื่องจำกกำรวำงแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้
ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่ำงประเภท
อำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบำงโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง
(Triple Room) อำจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซึ่งถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำนอำจจะไม่ได้
เลย หรือ อำจมีควำมจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจำกโรงแรมนั้นไม่สำมำรถจัดหำ
ได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อำจมีกำรแยก
ห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ำ
** กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้น
มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมือง
เพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจ
เป็นห้องที่มีขนำดกะทัดรัต และไม่มีอ่ำงอำบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน
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6. ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หำกต้องกำรเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถำม
ได้จำกเจ้ำหน้ำที่)
ค่ำประกันอุบัติเหตุกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 1,750,000 บำท (ตำม
เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
ค่ำรักษำพยำบำลสำหรับคนไข้ใน จำกอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) /
กำรเคลื่อนย้ำยเพื่อกำรรักษำพยำบำลฉุกเฉินและกำรเคลื่อนย้ำยกลับประเทศ /
ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่ำนั้น)
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกันกำรเดินทำงสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทำงบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษำพยำบำล 2
ล้ำน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท]เท่ำนั้น
อัตรำนี้ไม่รวม
1. ค่ำธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทำง

,

แจ้งเข้ำแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ

หนังสือเดินทำงของไทย
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด ,
ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ำหนักเกิน
จำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรักษำพยำบำล
กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจำตัว ,

ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สูญ

หำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องกำรใบกำกับ
ภำษี
4. ค่ ำ ธรรมเนี ย มน้ ำมั น และภำษี ส นำมบิ น ในกรณี ที่ ส ำยกำรบิ น มี ก ำรปรั บ ขึ้ น
รำคำ
5. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด, มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษ
ฯลฯค่ำอำหำรและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่ำบริกำรพิเศษต่ำงๆ
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6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วย
ตัวท่ำนเอง
7. ค่ำทิปท่ำนละ 60.- ยูโร
8. ค่ำวีซ่ำเช็งเก้น 4,500 บำท

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงินทัง้ หมด
ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนัน
้ ทำงบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับ
ลูกค้ำรำยต่อไป
เงื่อนไขกำรสำรองที่นงั่
 กรุณำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4 สัปดำห์ก่อนกำรเดินทำง
 กรณียกเลิกกำรเดินทำง (ทุกกรณี) เก็บค่ำทัวร์เต็มจำนวน
ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ
่ งตั๋วเครือ
่ งบินและทีน
่ งั่ บนเครือ
่ งบิน
1. ทำงบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่ำตั๋วเครื่องบินแล้ว หำกท่ำน
ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย
เต็มจำนวน
2. หำกตั๋วเครื่องบินทำกำรออกแล้ว แต่ท่ำนไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจำนวน
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี
คุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่ำงกำยแข็งแรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนสุขภำพและ
ร่ำงกำยและอำนำจในกำรให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทำงเจ้ำหน้ำที่เช็คอินสำย
กำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนั้น
 รำคำทัวร์เมื่อจองแล้วไม่สำมำรถยกเลิกได้เพรำะไม่มีกำรรีฟันใดๆทั้งสิ้น
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง
และมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำมจำนวนที่
บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึ้นไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้
เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิด
จำกกำรยกเลิกของท่ำน
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำก
โรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำรเลื่อนกำร
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เดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถ
เรียกคืนได้คือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋วหรือค่ำตั๋วเครื่องบิน(กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
 กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และ
ท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำมำแล้ว ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ /
ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่ำส่วน
ต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจำนวน
 กรณีวีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด
 กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำม
ของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทั้งหมด
หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 14 วัน ในกรณีที่ไม่
สำมำรถทำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 30 ท่ำน (ผู้ใหญ่ )
และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 30 ท่ำน
ซึ่งในกรณีนี้ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำ
คณะทัวร์อื่นให้ถ้ำต้องกำร
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิด
จำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคน
เข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้
หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดิน
ทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ
 เนื่ องจำกรำยกำรทัวร์ นี้ เป็น แบบเหมำจ่ำยเบ็ด เสร็ จ หำกท่ำ นสละสิทธิ์กำรใช้
บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เข้ำประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรแจ้งสถำนฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถำนฑูต เรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึก
ไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำง
บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของเอกสำรวีซ่ำ
 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม
อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำ
ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และ
ถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและ
หำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือใน
กำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวก และ
ประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
 กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้วทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
กำรแจ้งสถำนทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทำง
สถำนทูตเรื่องวีซ่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้
เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯเมื่อท่ำนได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่ำ
ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตว
ั แทนอำนวยควำมสะดวกในขัน
้ ตอนกำรยืน
่ วีซำ่ แต่ใน
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำ จะอยูใ
่ นดุลพินจ
ิ
ของทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน
้ ซึ่งอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนได้ทำงบริษัทฯ จึง
ต้องขออภัยมำ ณ ที่นี้
 เมื่อท่ำนทำกำรซื้อโปรแกรมทัวร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมำยเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่
ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯก่อน
ทุกครั้งมิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ
และเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึง
ผลประโยชน์และ ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ลูกค้ำที่เคยเดินทำงแล้วมีควำมประพฤติไม่
น่ำรักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน
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ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสียงรำคำญ
รบกวนผู้อื่น เอำแต่ใจตนเอง หรือถือว่ำมำกลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้
ผื่นให้ก่อนควำมวุ่นวำนในทัวร์ฯลฯ (เพื่อควำมสุขของผู้เดินทำงเป็นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพรำะอำจเกิด
อันตรำย / เพื่อควำมปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำยหรือไม่ขำยทัวร์แก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำ
กว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกรำบขออภัยท่ำนเพรำะหำกเด็กงอแงจะไป
รบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำ
แจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหำข้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่ำนที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้ง
ฝ่ำยขำยก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่ำทัวร์นั้นๆ
ยืนยันกำรเดินทำงหำกท่ำนออกตั๋วโดยไม่ได้รับกำรยืนยันจำกพนักงำนแล้วทัวร์
นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยนั้นได้
 ใน1 วัน คนขับรถจะทำงำนและพักผ่อนระหว่ำงขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม.
เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ต้องจบงำนภำยใน
20.00 น. หำกมีกำรเสียเวลำระหว่ำงวันทุกกรณีโปรแกรมอำจต้องแก้ไข
ปรับเปลี่ยน - เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมำยถึงท่ำนยอมรับใน
ข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้ำงต้น
 หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก,
ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกิน
กว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยใน
ครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำม
จำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
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ข้อควำมซึง่ ถือเป็นสำระสำหรับท่ำนผูม
้ ีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทำง
ทำงบริษัทฯ เป็นตัวแทนในกำรจัดนำสัมมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำม
ชำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพร้อม
ทั้ ง กำรสั ม มนำ ดู ง ำน เพื่ อ ควำมสะดวกสบำย และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ในกำ ร
เดินทำง ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือควำมเสียหำยที่
เกิด จำกโรงแรมที่พัก ยำนพำหนะ, อัน เนื่ องจำกอุบัติเหตุร วมถึ ง ภัยธรรมชำติ ,
โจรกรรม, วินำศกรรม, อัคคีภัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง, กำร
ผั น ผวนของอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ น ตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนั ด หยุด งำน, ควำม
ล่ำช้ำของเที่ยวบิน , สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะท้องถิ่น, ตลอดจนกำรถูก
ปฏิเสธออกวีซ่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนเอกอักครำช
ฑูต รวมถึงผู้มีอำนำจทำกำรแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล
เนื่องจำกเป็นสิทธิพิเศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ หมำย
รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษัทฯ มี
ควำมคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตำมเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้
ร่วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ต่ ำ งประเทศ มิ ใ ห้ เ ดิ น ทำงออก หรื อ เข้ ำ ประเทศ เนื่ อ งมำจำกควำมประพฤติ
พฤติ ก รรมของผู้ เ ดิ น ทำง ไม่ ป ฎิ บั ติ ต ำมกฎระเบี ย บด้ ำ นกำรควำมคุ ม โรคติ ด ต่ อ
เฉพำะพื้ น ที่ มี กำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อ กำรเดิ น ทำง รวมถึ ง มี สิ่ง ผิ ด กฎหมำย
บริ ษั ท ฯ จะไม่ คื น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยใดๆ รำยละเอี ยดด้ ำ นกำรเดิ น ทำง อำจมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมจำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้
ทรำบล่ ว งหน้ ำ ทั้ ง นี้ ก ำรขอสงวนสิ ท ธิ ดั ง กล่ ำ ว บริ ษั ท จะยึ ด ถื อ และค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ต ลอดจนควำมปลอดภั ย ของท่ ำ นผู้ มี เ กี ย รติ ซึ่ ง ร่ ว มเดิ น ทำงเป็ น
สำคัญ
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เอกสำรประกอบกำรกำรยืน
่ วีซ่ำสวิสฯ,ฝรัง่ เศส
ใช้เวลำทำกำรอนุมต
ั ิวซ
ี ำ่ นับจำกวันยืน
่ ประมำณ 10-15 วันทำกำร
ยื่นวีซำ่ แสดงตนศูนย์ยน
ื่ วีซ่ำ TLS Contact (สำทรซิต)ี้
เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ
่ อกจำกทำงรำชกำรและทำง
ธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด
ในวันยืน
่ วีซำ่ หนังสือเดินทำงต้องนำส่งเข้ำสถำนทูต และระหว่ำงรอผลกำรอนุมต
ั ิ
วีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำงออกมำได้
• ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลำยืน
่ วีซ่ำน้อยกว่ำ 15 วัน นับจำกวันเดินทำง มีค่ำ Fast
Track เพิ่มเติมอีก ท่ำนละ 2,600 บำท
หมำยเหตุ: กำรยื่นวีซ่ำแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทำกำรยื่นวีซ่ำ ประเภทหมู่
คณะ เท่ำนั้น โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนย์
รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปยื่นวีซ่ำ
ในวันที่กำหนดได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้
1. หนังสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือสำหรับประทับวี
ซ่ำอย่ำงน้อย 2 หน้ำ อำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
กลับ และหนังสือเดินทำงจะต้องไม่ชำรุด(หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำ
ประกอบกำรยื่นวีซ่ำด้วย)
2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด
กว้ำง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จำนวน
2 ใบ (พื้นหลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่
เกิน 6 เดือน ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ
หมึก) (ควำมยำวของหน้ำกรุณำวัดจำกศีรษะด้ำนบนถึงข้ำงประมำณ 3.5*4.5
ซม.)
ภำพถ่ำยจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้ำนบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น
ใบหน้ำ 70-80% ของภำพอย่ำงชัดเจน
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2.1 ถ่ำยจำกด้ำนหน้ำโดยไม่สวมใส่สิ่งต่ำงๆบนใบหน้ำหรือศีรษะ
2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรำกฏบนภำพถ่ำย
3. หลักฐำนกำรเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทำง ออกค่ำใช้จ่ำยเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้
เดินทำง ย้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค้ำทำรำยกำรเดินบัญชี โดยกำร ฝำกหรือ
ถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่ำ และหำก
บัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่ำนั้น)
3.2 กรณีผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง (บุคคลที่สำมำรถรับรองค่ำใช้จ่ำยได้
ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสำยเลือดเดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนั้น)
3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก
ค่ำใช้จ่ำย
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้ เช่น สำเนำทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้ำน
**สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีฝำกประจำ และบัญชียอดติด
ลบ**
4. หลักฐำนกำรทำงำน
- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทำงเป็น
กรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ(พค.
0403)
- เป็นพนักงำน หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน,
วันเริ่มทำงำน
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้คำว่ำ
“ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองกำรเรียนที่ออกจำกสถำบันที่กำลัง
ศึกษำอยู่
(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้คำว่ำ
“ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถำนทูตที่ยื่น)
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5. เอกสำรส่วนตัว
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- บัตรประชำชน
- สูติบัตร (กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร (ถ้ำมี) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล (ถ้ำมีกำรเปลี่ยน) กรุณำแปลเป็นภำษำอังกฤษ
6. กรณีเด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต้น
สังกัด (โดยมำรดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
บิดำ) พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด้วย
- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต้นสังกัด
(โดยบิดำจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ)
พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย
- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ ทั้งบิดำและมำรดำจะต้องคัด
หนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไร
กันกับเด็ก จำกอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ
- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลัง
โดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีที่บิดำหรือมำรดำไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมำย
ชี้แจงว่ำทำไมไม่มี passport ***
- กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ
พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กับบุตรที่สถำนทูตด้วย ทั้งสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยว
เท่ำนั้น)
7. ท่ำนไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบ
คำร้องขอวีซ่ำเท่ำนั้น
เอกสำรยืน
่ วีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลำ หำกทำง
สถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

