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มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โล

ซานน์ - เบิร์น  

อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค 

ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท + แมทเทอร์ฮอร์น + กลาเซียร์

3000 + ทิตลิต 

ก าหนดการเดินทาง                      

วันแรกของการเดินทาง                  สนามบินสุวรรณภูมิ 

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T 

เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอย

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เที่ยวบินที่ EK373/EK101 
    

วันที่สองของการเดินทาง     สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0345-0745*.*.*. 

07.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว... 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่

ส าคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น 

จากนั้นน าท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของ

ยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนาน

เกือบ 500 ป ีโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ป ี

ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือ

การตกแต่งประดับประดาที่เน้นความ

หรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้น

รอบตัวอาคาร มีจ านวนกว่า 3,000 ชิ้น 

ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาท
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หลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“ อาเขต”  

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐม

กษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 

น าท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้

อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็น

ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคา

แพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถ

นั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเส้ือผ้าทันสมัย ดังนั้นหาก

ท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชม

ความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้

อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซ่ึง

ถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่

กับลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ที่พัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สามของการเดินทาง     มิลาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบ

ตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง …. น าท่าน

เดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 

เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจ

สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,620 เมตร ซ่ึงสงวนสถานที่ไว้

ให้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ ามันเข้ามา นอกจาก

รถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซ่ึงท่านจะประทับใจกับ

ประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขา

แมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีก

ยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท 

  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซ้ือสินค้าหลากหลาย

ชนิด ตามอัธยาศัย... 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช 

(TAESCH) โดยรถไฟ  
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 ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) 

(139  กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่า

เป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็น

ศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจน

ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป …..น าท่าน 

แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU 

DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และท าเลที่งดงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษ

การเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย  

ที่พัก  VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า 
    

วันที่สี่ของการเดินทาง    มองเทรอ - โกลดปูยิง - ยอดเขากลาเซียร ์

3000 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU 

PILLON) (41 กม.) เมืองที่เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้า 

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125  คน 

ชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้

เวลาเพียง 15 นาที ที่เรียกว่า กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต 

หรือที่ได้รับการขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3,000  … ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า

ไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มตั้งแต่ 

56 CHF *.*.  

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รัฐที่เล็ก

ที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริม ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็น

พันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย 

นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและ

เป็นที่ตั้งของธนาคารจ านวนมาก ชม
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ทะเลสาบเจนีวา และ น้ าพุจรวด (JET D’ EAU) ที่สามารถส่งน้ าขึ้น

ท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    

ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึง

ความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา.... 

ที่พัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือ

เทียบเท่า 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง     เจนีวา - โลซานน ์- เบิร์น - อินเทอ

ลาเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโล

ซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) 

เมืองซ่ึงตั้งอยู่บน  ฝ่ังเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก

ที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และ

อากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรับชาว

ไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า.. 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 

กม.) เมืองที่มีน้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป 

และเป็นเมืองโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การ

ยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ 

น าท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบัน

เต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเส้ือผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอด

รถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 

300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของ

เมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่า

ในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว์” 
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ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส 

(ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบิร์น  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 

กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง

ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้

แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยัง

เคยใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ วันนี้ที่รอคอย“  อีกด้วย 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่

มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัว

เมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, 

มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  

ที่พัก  HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หกของการเดินทาง     อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลู

เซิร์น - ซูริค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (86 กม.)  

*.*. หมายเหตุ : ท่านท่ีต้องการน่ังกระเช้าข้ึนยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อน

ล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มตั้งแต่ 92 CHF *.*. 

ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช 

เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิสและยังมีความส าคัญในด้านการ

ก่อก าเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อ

ว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบส่ีพันธ์รัฐ  

 น าท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่ง

ความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่

ทหารสวิสที่เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส 

และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) 

สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ ารอยส์  

ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของ
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ประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน 

ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจ าหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น 

บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโก

แล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค 

(ZURICH) (52 กม.) น าท่านชมเมืองซูริคบริ

เวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อป

ปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุด

ในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสาย

ที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดในยุโรปเลย

ทีเดียว เนื่องจากเป็นที่ตั้งของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชมย่านเมืองเก่า 

โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง ที่มีความงดงามของศิลปะที่ผสมผสานกัน

ระหว่างสวิสและเยอรมัน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และพักผ่อน

อิริยาบถตามอัธยาศัย ... 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ 

กรุงเทพฯ 

21.55 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบิน

ที่ EK086/EK372 
 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง               กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 2155-0710*.*.*. 

18.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ

ภาพ….. 
 

**********  

อัตราคา่ใชจ้า่ย   
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อัตราค่าใช้จ่าย 

ผู้ใหญ่ 

พักห้อง

คู่ 

เด็กต่ า

กว่า 12 

กับ 1 

ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ ากว่า 

12 

กับ 2 

ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง

เสริม 

พักเดี่ยว  

จ่ายเพิ่ม 

26 ธ.ค. –  1 ม.ค.  

28 ธ.ค. –  3 ม.ค. 

30 ธ.ค. –  5 ม.ค.  

48,888 9,500 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ 

ขึ้นราคาของภาษีน้ ามัน** 

 

 

ในกรณีทีผ่ ูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที่เกีย่วขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านได้ท าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ให้กบัทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบร ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร ับผิดชอบทุกกรณี  
 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อม

กรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการ

เปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 

5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 

ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้น

หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม 
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อันเป็นผลท าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม 

โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ) 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้

ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภท

อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้

เลย หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหา

ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยก

ห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมิต่ า  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น

มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง

เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถาม

ได้จากเจ้าหน้าที่)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / 

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / 

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ

ทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 

ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง  , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือ

หนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน 

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล 

กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก ากับ

ภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้น

ราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วย

ตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินทั้งหมด 
ภายใน 3 วันนบัจากวนัจอง มิฉะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร ือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่าน

ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
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เต็มจ านวน  

2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวน  

3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี

คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และ

ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู

ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ

ร่างกายและอ านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย

การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 ราคาทัวร์เม่ือจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เพราะไม่มีการรีฟันใดๆทั้งส้ิน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทาง

และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิด

จากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก

โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

เรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วหรือค่าตั๋วเครื่องบิน(กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และ

ท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทาง 

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / 

ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วน

ต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้าม

ของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด  
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หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่

สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน 

ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด

จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ 

ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคน

เข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้

หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้

บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึก

ไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้า

ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและ

หากต้องการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
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โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ

รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้

เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเม่ือท่านได้ ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ใน

การพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจ 

ของทางสถานทตูฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึง

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ 

ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อน

ทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง

ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่

น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคน 

ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญ

รบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้

ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / 

เพ่ือความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ า

กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจอง 

ทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไป

รบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
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 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้ง

ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์

นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. 

เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไข

ปรับเปลี่ยน - เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับใน

ข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้วแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 

ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน

กว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

ข้อความซึ่งถือเป ็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร ่วมเดินทาง  

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ 

โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน 

เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก

อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 

สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน

, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธ

ออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถึงผู้มีอ านาจ

ท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการ

ทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน 

หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ 

ท่ีรับประกันในกรณท่ีีผู้รว่มเดินทางถูกปฎเิสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมี

การปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย

ใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความ

เหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บร ิษ ัท จะ
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ยึดถือและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกียรติ ซึ่งร ่วมเดินทาง

เป็นส าค ัญ 

“ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทาง

บริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในครั้งนี้”  

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ,ฝรัง่เศส  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัย ืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ย ืน่วซ่ีาแสดงตนศูนยย์ ืน่วซ่ีา TLS Contact  (สาทรซติ ี)้ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท ีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด 

ในวนัย ืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทตู และระหว่างรอผลการอนุมตัวิ ีซ่า ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
•ในกรณีท ีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซ่ีานอ้ยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มค่ีา Fast Track เพ ิม่เตมิอกี ท่านละ 2,600 บาท  
 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครัง้กับบรษัิททัวร์ จะตอ้งท าการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านัน้ โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ขึน้

ไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผูก้ าหนดวันยื่นวีซ่าเท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่ก าหนดได ้ อาจมีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังน้ี 
 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสือเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนังสือเดนิทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน หา้มสวมแว่นตา

หรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรุณาวัดจากศีรษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 

ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศรีษะ และดา้นบนของ

หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ

อย่างชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญชี 

โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกนิ 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement 
เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 
เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใชจ้่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผูท้ี่ออกให ้ และผูท้ี่ถูกรับรองค่าใชจ้่ายให ้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูตบิัตร ทะเบียนบา้น 
**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดตดิลบ** 

 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียน

การคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดือน, วันเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบา้น  

- บัตรประชาชน 
- สูตบิัตร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 



ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเช็คทีน่ ัง่จองทวัร์ Tel 095-3646580 /02-8831278 ไลน์ไอดี : lekkornkan  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมีหนังสือยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว 

*** กรณีที่บดิาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน 

(เฉพาะควิเด่ียวเท่านัน้) 
 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซ่าเท่านัน้ 

 
เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพ ิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ ิม่เตมิ 

 
 


