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ก ำหนดกำรเดินทำง  
                     
วนัแรกของกำรเดินทำง                   สนำมบินสวุรรณภมิู 
16.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว T เคาน์เตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้า่นก่อนขึน้เครือ่ง 
20.35 น. เดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK373/EK101 
วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     สวุรรณภมิู - ดไูบ - มิลำน 
  *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ 0345-0745*.*.*. 
07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้... 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (MILAN) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ ึน้ชื่อ
วา่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ 
จากนัน้น าทา่น ชมโบสถด์โูอโมแ่หง่มลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศลิปะแบบกอธคิที่
หรหูรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริม่สรา้งตัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของ
โบสถ ์กค็อืการตกแต่งประดบัประดาทีเ่น้นความหรหูราอยา่งเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรปูปัน้รอบตวัอาคาร มี

จ านวนกวา่ 3,000 ชิน้ ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง
กากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามุงดว้ยกระเบือ้งโปรง่ใส 
เรยีกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่กษตัรยิ์
วคิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการ
รวมชาต ิ
น าทา่น ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ
มานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก 

มชีื่อเรยีกเล่นๆวา่เป็นหอ้งนัง่เล่นของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขาย
แลว้ ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปชูโิน นัง่ดหูนุ่มสาว แต่งกาย
ดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ดิจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟกค็วรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเล่นชมความ
งดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรอืหากทา่นยงัตดิใจในเรือ่งชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนน
เวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชื่อทีส่ดุของเมอืงน้ี ตัง้อยูร่ะหวา่งโบสถด์โูอโมก่บั
ลานกวา้งแหง่หน่ึง ...อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  GRAND MILANO MALPENSA หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง     มิลำน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลยีบตามหบุเขา ชมทวิทศัน์สวยอนั
งดงามตลอดเสน้ทาง …. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงแทซ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท 
เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท(ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีง่ดงามดุจสวรรคบ์นดนิอยูส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเล
ถงึ 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบรสิทุธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊ส และน ้ามนัเขา้มา นอกจาก
รถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่ทา่นจะประทบัใจกบัประสบการณ์การเดนิทางครัง้น้ี 



ทา่นจะไดช้มความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่ยอดเขานี้เป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์คิเจอรแ์ละ
อกียอดเขาคอื ยอดเขาเกรอนากรทั 

  อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 
น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

 ออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) 
เป็นเมอืงพกัตากอากาศทีไ่ดร้บัสมญานาม
วา่เป็น ไขมุ่กรเิวยีรา่แหง่สวติเซอรแ์ลนด ์
และทีน่ี่ยงัเป็นศนูยก์ลางของการศกึษา
วชิาการโรงแรมทีเ่ลื่องชื่อจนไดร้บัความนิยม
สงูสุดแหง่หน่ึงของยุโรป …..น าทา่น แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซลีอน 
(CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ตัง้อยูบ่นจุดยุทธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุ และท าเลที่

งดงามทีส่ดุแหง่หน่ึงของมองเทรอ อกีทัง้ยงัเคยเป็นสถานทีคุ่มขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี
อกีดว้ย  

ทีพ่กั  VILLA TOSCANE หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง     มองเทรอ - โกลดปิูยง - ยอดเขำกลำเซียร ์3000 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกลดปิูยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมอืงที่
เป็นทีต่ ัง้ของสถานีกระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125  คน 
ชม กลาเซยี 3000 เป็นยอดเขาสงู 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีที่
เรยีกวา่ กลาเซยี เลอ ไดเบอเรต็ หรอืทีไ่ดร้บัการขนานนามใหมว่า่ กลาเซยีร ์
3,000  … ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : กรณุาแจง้หวัหน้าทวัร์
ก่อนล่วงหน้าคา่กระเชา้เริม่ตัง้แต่ 56 CHF *.*.  
ออกเดนิทางต่อสู ่กรงุเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีส่ดุของสวสิ 

ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบเจนีวา … 
น าทา่น ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่า่กนัวา่เป็นพนัธร์ฐัสวสิทีแ่ทบจะ
ไมม่อีะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา
และเป็นทีต่ัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ 
น ้าพุจรวด (JET D’EAU) ทีส่ามารถสง่น ้าขึน้ทอ้งฟ้าไดส้งูถงึ 
140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา    ชม
นาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนองักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถงึ
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตี่อเจนีวา.... 

ทีพ่กั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง     เจนีวำ - โลซำนน์ - เบิรน์ - อินเทอลำเก้น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นนัง่รถโคช้เขา้สู ่เมอืงโลซานน์ 
(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึง่ตัง้อยูบ่น  ฝัง่
เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นบัได้



วา่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ตัง้อยูบ่นเนินเขารมิฝัง่ทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศัน์ที่
สวยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ เมอืงน้ียงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็น
เมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็ยา่.. 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี ้าพุมากทีส่ดุเมอืงหน่ึงของยุโรป และเป็น
เมอืงโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยเูนสโกใหอ้นุรกัษ์ไว ้

น าทา่นชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ยา่นเมอืงเก่าที่
ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือ้ผา้บตูคิ เป็น
ยา่นทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคาร
เก่าอาย ุ200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่ี
ระดบัสงูสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่า
ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเคน่ อาย ุ800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูุกๆชัว่โมงที่

นาฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ี่
เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้ม
ทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืงท่ามกลางเทอืกเขาน้อยใหญ่ นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ 
คอื สวสิฯ แบบสดุสุด อยา่งทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรไ์ทย
เรือ่ง “วนัน้ีทีร่อคอย“ อกีดว้ย 
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นพกัผอ่น ชื่นชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวน
ดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารกั สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาชอ็คโก
แลต, มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

ทีพ่กั  HOHENECK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีหกของกำรเดินทำง     อินเทอลำเก้น - แองเกิลเบิรก์ - ลเูซิรน์ - ซูริค 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (86 กม.)  
*.*. หมายเหตุ : ทา่นทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึน้ยอดเขาทติลติ กรณุาแจง้หวัหน้าทวัรก์่อนลว่งหน้าคา่กระเชา้เริม่ตัง้แต่ 92 CHF *.*. 
ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตากอากาศทีโ่ด่งดงัของสวสิ

และยงัมคีวามส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงน้ีตัง้อยูร่มิทะเลสาบขนาดใหญ่ทีช่ื่อ
วา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธร์ฐั  

 น าทา่นถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโตแกะสลกัรมิหน้าผาสญัลกัษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซื่อสตัย ์และ
เสยีสละทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิทีเ่สยีชวีติ จากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลสีใน
ฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรอืCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงทีม่ี
อายุกวา่ 600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ ้ารอยส ์ ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนทีบ่อกเล่าถงึ
ประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ีสะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สยีหายอยา่งมากใน ค.ศ. 1993 แต่
ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยูใ่นสภาพทีด่เีหมอืนเดมิเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทน



จ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั เชน่ บุคเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึรา้นชอ็คโกแลต็
และชอ้ปป้ิงสนิคา้ชัน้ดทีีม่ชีือ่เสยีงตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูรคิ (ZURICH) (52 กม.) น าทา่น
ชมเมอืงซูรคิบรเิวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงที่
หรหูราทีส่ดุในเมอืงซูรคิ และใหญ่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสาย
น้ีไมใ่ชถ่นนสายทีด่ทีีส่ดุในสวสิอยา่งเดยีวเทา่นัน้ แต่ยงัเป็นถนนที่
ดทีีส่ดุในยโุรปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นทีต่ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ
มากมาย ชมยา่นเมอืงเก่า โบสถใ์หญ่ประจ าเมอืง ทีม่คีวามงดงาม

ของศลิปะทีผ่สมผสานกนัระหวา่งสวสิและเยอรมนั อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืง และพกัผอ่นอริยิาบถ
ตามอธัยาศยั ... 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

21.55 น.         ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK372 
วนัท่ีเจด็ของกำรเดินทำง                กรงุเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ 2155-0710*.*.*. 
18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

**********  
 
 
 

อตัรำค่ำใช้จ่ำย 
  

อตัราคา่ใชจ้่าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู ่
เดก็ต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต ่ากวา่ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว  
จ่ายเพิม่ 

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

38,888.- 8,500..- 

 
** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึน้รำคำของภำษีน ้ำมนั** 

 
ในกรณีท่ีผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวข้องกบัวนัเดินทำงท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองไว้กบัทำงบริษทัฯ กรณุำ

แจ้งให้กบัทำงเจ้ำหน้ำท่ีทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋ดงักล่ำว ถ้ำเกิดข้อผิดพลำด ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรรบัผิดชอบทกุกรณี 

 
อตัรำน้ีรวม 



1. คา่ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงค์
อยูต่่อ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญ่จะไมม่ี

เครือ่งปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่ง
งานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่
เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 
(Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณทีีอ่าจมี
การแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่ี
อ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
6. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่  
คา่ประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
คา่รกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัเิหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก
อุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท]เทา่นัน้ 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนกัเกนิ 



จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี
4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ  เชน่ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครือ่งดื่มสัง่พเิศษ 
คา่บรกิารพเิศษต่างๆ 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. คา่ทปิทา่นละ 60.- ยโูร 
8. คา่วซี่าเชง็เกน้ 4,500 บาท 

กรณุำจองก่อนล่วงหน้ำ พรอ้มช ำระเงินทัง้หมด 
ภำยใน 3 วนันับจำกวนัจอง มิฉะนัน้ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูค้ำรำยต่อไป  

เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ 

• กรณุาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 4 สปัดาหก์่อนการเดนิทาง  
• กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 
1. ทางบรษิทัฯ ไดส้ ารองทีน่ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเตม็จ านวน  
2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเตม็
จ านวน  
3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา 
เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกายและ
อ านาจในการใหท้ีน่ัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หน้าทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
• ราคาทวัรเ์มือ่จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้พราะไมม่กีารรฟัีนใดๆทัง้สิน้ 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่
บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการ

เลื่อนการ 
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋หรอืค่าตัว๋เครือ่งบนิ(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซี่าตามที่สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  
• กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ 

ทาง 
บรษิทัฯ ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและคา่บรกิารยืน่วซี่า / คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืค่าตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  



• กรณวีซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตาม

ทาง 
บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
หมำยเหต ุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 30 ทา่น 
(ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ
ใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อคา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่

สามารถ 
ควบคุมได ้เชน่ การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช้
หนงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศ
หน่ึง  
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
• บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ

การ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดุลพนิิจของ 
สถานฑตู เรือ่งวซี่าของทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่
ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 
• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษิทัฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และ 
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจ

ของทาง 



สถานทตูเรือ่งวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่าน
ได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดย
ทัง้หมด  
• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำ แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่

ในดลุพินิจ 
ของทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ทา่นไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน
กรณีที ่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
สภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และ 
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กั

เกยีจของคน 
สว่นใหญ่เชน่ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่
มากลุ่มใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้

มใีบรบัรองแพทย)์ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีดก็ทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษิทัฯ 

ก่อนจอง 
ทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื่น 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ทา่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพือ่หา

ขอ้สรุป 
รว่มกนั) 
• ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่

ทวัรน์ัน้ๆ  
ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถ
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายนัน้ได ้
• ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน

ภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ า
แลว้หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



ข้อควำมซ่ึงถือเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสุด
ในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื สว่นงานที่
เกี่ยวข้องกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผู้มอี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล 
เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิัทฯ มคีวามคุ้มครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บรษิัทฯ ที่
รบัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้น
การความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่
คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษทั จะยึดถือและค ำนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 
เอกสำรประกอบกำรกำรย่ืนวีซ่ำสวิสฯ,ฝรัง่เศส  
ใช้เวลำท ำกำรอนุมติัวีซ่ำนับจำกวนัย่ืนประมำณ 10-15 วนัท ำกำร 
ย่ืนวีซ่ำแสดงตนศนูยย่ื์นวีซ่ำ TLS Contact (สำทรซิต้ี) 
เอกสำรกรณุำเตรียม 1 ชดุ ยกเว้น เอกสำรท่ีออกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตวัจริง 1 ชดุ และ
ส ำเนำ 1 ชดุ 
ในวนัย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทตู และระหว่ำงรอผลกำรอนุมติัวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือ
เดินทำงออกมำได้ 
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลำย่ืนวีซ่ำน้อยกว่ำ 15 วนั นับจำกวนัเดินทำง มีค่ำ Fast Track เพ่ิมเติมอีก ท่ำนละ 
2,600 บำท  
หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละครัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่
คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถ
ไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงัน้ี 
 
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีน้าเหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งน้อย 2 หน้า อายกุารใชง้าน
เหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรุณา
น ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  



 
2. รปูถ่าย รปูถ่ายสหีน้าตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 
น้ิว จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้ม
สวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู
ไมเ่ลอะหมกึ) (ความยาวของหน้ากรุณาวดัจากศรีษะ
ดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 
ภำพถ่ำยจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้ำนบนของหวัไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้ำ  70-80% ของภำพอย่ำง
ชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหน้าหรอืศรีษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง Statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวน
ลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า 
และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน้่อง ทีม่สีายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร 
ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทตูทีย่ืน่) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนชื่อสถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 



- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
6. กรณีเดก็อายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหน้า
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับุตรที่
สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซี่าเทา่นัน้ 
 

เอกสำรย่ืนวีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
 

 


