
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง  

วนัแรกของการเดินทาง           สนามบนิสวุรรณภมิู 
20.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั น 4 แถว T เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที�จาก

บรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ นเครื�อง 
21.25 น.  (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เที�ยวบนิที� EK373/EK101 

วนัที�สองของการเดินทาง    สวุรรณภมิู - ดูไบ - มิลาน 
*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ 0050-0335 *.*.*. 

08.15 น. (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึ กรุงมลิาน  (MILAN) ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิที�สาํคญัของอติาล ีเมอืงที�ขึ น
ชื�อวา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั �น …หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้... 

*.*.*. หมายเหต ุ: ช่วงวนัเดนิทาง 9-15 พ.ค. เที�ยวบนิจะเป็น EK385 (01.15-04.45) // EK205 (09.45-14.20) *.*.*. 
จากนั นนาํท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิที�หรูหรา และใชเ้วลาในการ

สรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริ�มสรา้งต ั งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที�น่าทึ�งของโบสถ ์ก็
คอืการตกแต่งประดบัประดาที�เนน้ความหรูหราอย่างเตม็ที�โดยเฉพาะรูปปั น
รอบตวัอาคาร มจีาํนวนกวา่ 3,000 ชิ น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงั
หนึ�ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื องโปร่งใส เรยีกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึ นเพื�อเป็น
อนุสรณแ์ก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที� 2 ปฐมกษตัรยิข์องอติาลใีนการรวมชาต ิ
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมอืง 

บา่ย นาํท่าน ชอ้ปปิ งภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปปิ งอาเขตที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของโลก มชีื�อเรยีก
เลน่ๆวา่เป็นหอ้งนั �งเลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที�เรยีกกนัวา่ 
ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนั �งจบิ คาปูชโิน นั �งดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื อผา้ทนัสมยั ดงันั นหากท่านไมค่ดิจะชอ้ปปิ งหรอืนั �ง
กนิกาแฟก็ควรที�จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี ใหไ้ด ้หรอืหากท่านยงัตดิใจในเรื�องชอ้ปปิ ง ก็สามารถไปช ้
อปปิ งต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึ�งถอืเป็นย่านชอ้ปปิ งที�ขึ นชื�อที�สุดของเมอืงนี  ต ั งอยู่ระหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลาน
กวา้งแห่งหนึ�ง ...อสิระใหท่้านชอ้ปปิ งตามอธัยาศยั  

คํ �า *.*.*. อสิระอาหารคํ �าตามอธัยาศยั *.*.*. 
ที�พกั  GRAND MILANO MALPENSA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สามของการเดินทาง     มิลาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั *.*.*.  

จากนั นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลยีบตามหบุเขา ชมทวิทศันส์วยอนังดงามตลอดเสน้ทาง 
….นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ เพื�อเดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท….เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท(ZERMATT) เมอืงตาก
อากาศที�งดงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกวา่ระดบันํ  าทะเลถงึ 1,620 เมตร ซึ�งสงวนสถานที�ไวใ้หม้แีต่อากาศบรสุิทธิ` โดยหา้ม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รถที�ใชแ้กส๊ และนํ ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ที�มไีวบ้รกิารนกัท่องเที�ยว ซึ�งท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์
การเดนิทางคร ั งนี  ท่านจะไดช้มความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึ�งยอดเขานี เป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์คิเจอรแ์ละ
อกียอดเขาคอื ยอดเขาเกรอนากรทั 

  อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซื อสนิคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 
นาํท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

 ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมอืง
พกัตากอากาศที�ไดร้บัสมญานามวา่เป็น ไขม่กุรเิวยี ร่า
แห่งสวติเซอรแ์ลนด ์และที�นี�ยงัเป็นศูนยก์ลางของ
การศึกษาวชิาการโรงแรมที�เลื�องชื�อจนไดร้บัความ
นิยมสูงสุดแห่งหนึ�งของยุโรป …..นาํท่าน แวะ
ถ่ายภาพความงามของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ�งต ั งอยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ี�ดี

ที�สุด และทาํเลที�งดงามที�สุดแห่งหนึ�งของมองเทรอ อกีท ั งยงัเคยเป็นสถานที�คุมขงันกัโทษการเมอืงที�มชีื�อเสยีงในอดตีอกี
ดว้ย  

ที�พกั  VILLA TOSCANE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�ของการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร ์3000 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั *.*.*.  

จากนั นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมอืงที�เป็นที�ต ั งของสถานี
กระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที�จผูุโ้ดยสารไดถ้งึ 125  คน 
ชม กลาเซยี fggg เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีที�เรยีกวา่ กลาเซยี เลอ 
ไดเบอเรต็ หรอืที�ไดร้บัการขนานนามใหมว่า่ กลาเซยีร ์3,000  … ไมร่วมค่าขึ นกระเชา้ไฟฟ้า *.*. 
หมายเหต ุ: อากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใสตอ้งการนั �งกระเชา้ขึ นยอดเขากรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อน
ลว่งหนา้*.*.  

ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัที�เลก็ที�สุดของสวสิ ต ั งอยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา … 
นาํท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงที�วา่กนัวา่เป็นพนัธร์ฐัสวสิที�แทบจะไมม่อีะไร
เป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที�ต ั งของ
ธนาคารจาํนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํ  าพจุรวด (JET D’EAU) ที�
สามารถส่งนํ  าขึ นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ�ง
ของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ที�สวนองักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบง่บอก ถงึ
ความสาํคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาที�มต่ีอเจนีวา.... 

ที�พกั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ของการเดินทาง    เจนีวา - โลซานน ์- เบริน์ - อนิเทอลาเกน้ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

นาํท่านนั �งรถโคช้เขา้สู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึ�ง ต ั งอยู่
บน  ฝั �งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานนน์บัไดว้า่เป็นเมอืงที�มี เสน่ห์
โดยธรรมชาตมิากที�สุดเมอืงหนึ�งของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นั
ยาวนานมาตั งแต่ศตวรรษที� 4 ต ั งอยู่บนเนินเขารมิฝั �งทะเลสาบเจนีวา จงึ มี
ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ี�สวยงาม และอากาศที�ปราศจากมลพษิ เมอืงนี ยงัเป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัสาํหรบัชาวไทย
เนื�องจากเป็นเมอืงที�เคยเป็นที�ประทบัของสมเดจ็ย่า.. 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงที�มนีํ  าพมุากที�สุดเมอืงหนึ�งของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้น
วฒันธรรมที�องคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

นาํท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที�ปจัจบุนัเตม็ไป
ดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสื อผา้บูตคิ เป็นย่านที�ปลอดรถยนตจ์งึ
เหมาะกบัการเดนิเที�ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุ
เคอรน์กาสเซ ถนนที�มรีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี  ถนนครมักาสเซ 
เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีที�ม ี

“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ั �วโมงที�นาฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรอืหลมุหม ีสตัวท์ี�
เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์  

 จากนั นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมอืงท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงนี แหละ คอื สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างที�หลายคนยงัไม่
เคยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตรไ์ทยเรื�อง “วนันี ที�รอคอย“ อกีดว้ย 
จากนั นอสิระใหท่้านเดนิเลน่พกัผ่อน ชื�นชมบรรยากาศของตวัเมอืงที�มทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารกั 
สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง หรอืชอ้ปปิ งสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาชอ็คโกแลต, มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ จนกระท ั �ง
ไดเ้วลาอนัสมควร  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร อาหารพื นเมอืง 
ที�พกั  HOHENECK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หกของการเดินทาง     แองเกลิเบริก์ - ลูเซิรน์ - มิลาน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั *.*.*.  

 นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหต ุ: อากากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใสท่านที�
ตอ้งการนั �งกระเชา้ขึ นยอดเขาทติลติ *.*.*. รวมค่าขึ นเขาทติลติ เรยีบรอ้ยแลว้ *.*.*. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตากอากาศที�โด่งดงัของสวสิและยงัมคีวามสาํคญัใน
ดา้นการก่อกาํเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงนี ต ั งอยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ที�ชื�อวา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อนัหมายถงึ
ทะเลสาบสี�พนัธร์ฐั  

 นาํท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตแกะสลกัรมิหนา้ผาสญัลกัษณแ์ห่งความกลา้หาญ ซื�อสตัย ์และเสยีสละที�ถกูสรา้งขึ นเพื�อ
เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิที�เสยีชวีติ จากการปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรั �งเศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCKหรอืCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงที�มอีายุกวา่ 600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ํ  ารอยส ์ ตลอด
สะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนที�บอกเลา่ถงึประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานนี เคยถกูไฟไหมเ้สยีหายอย่างมาก
ใน ค.ศ. 1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพที�ดเีหมอืนเดมิเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ งที�มรีา้นตวัแทนจาํหน่าย
นาฬกิาชื�อดงั เช่น บคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี� รา้นขายของที�ระลกึรา้นชอ็คโกแลต็และชอ้ปปิ งสนิคา้ช ั นดทีี�มชีื�อเสยีง
ตามอธัยาศยั 
นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) (244  กม.) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิที�สาํคญัของอติาล ีเมอืงที�ขึ นชื�อวา่เป็น
เมอืงหลวงแห่งแฟชั �น … เพื�อเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

22.20 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที�ยวบนิที� EK92/EK372 

วนัที�เจด็ของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 
*.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�เมอืงดูไบ 0625-0940  *.*.*. 

19.15 น.  (เวลาทอ้งถิ�น) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
**********  

 
 
 
 
 
 
อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กตํ �ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

9-15 พ.ค. //  5-11 มิ.ย.  
9:-;< ก.ย.//25 ก.ย. –1 ต.ค. 

>?,???.- 8,500.- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;-:,?-9B,9;-9:,9>-9? ต.ค. 
9C-;;,9?-;B,;>-;? ต.ค.  
C-9;,9>-9? พ.ย.  
2D พ.ย.->ธ.ค. 
<-9F ธ.ค. / B-99 ธ.ค. 

 

อตัรานีG รวม 
1. ค่าต ั pวเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 
จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ นสาํหรบัการเปลี�ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์าํเที�ยวตามรายการ 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื�องปรบัอากาศ 
เนื�องจากอยู่ในภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี�ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ�มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที�เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ั นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ`ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีณุหภมูติ ํ �า  
** กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ`ในการ
ปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํ า ซึ�งขึ นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�)  
ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั น) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบี ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุต ั งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]
เท่านั น 
อตัรานีG ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื�องดื�มที�ส ั �งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ  าหนกัเกนิ 
จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง
หรอืของมค่ีาที�สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมนํ ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �งพเิศษ 
ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ 50.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (เนื�องจากยื�นผ่านตวัแทนการยื�นจงึตอ้งเสยีค่าบรกิารใหก้บัตวัแทนการยื�น) (หากสถานทูตได ้
กาํหนดการยื�นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้บัผดิชอบเท่านั น) 

 

**กรณุาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

 
 
เง ือนไขการจอง 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิ(ที*จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที*เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ"นจรงิ 
เง ือนไขการสาํรองทีน ัง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ1การยา้ยเมอืงทีเขา้พกั เชน่ กรณีทีเมอืงน ั2นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที*ทางบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนั"นดว้ย 
เพื*อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียื*นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดขึ"นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตัCวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออกตัCวเครื*องบนิ
แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ*มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั "งนงึ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที*ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื*อนไขสายการ
บนินั"น ๆ เพื*อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั "งนี"ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัCว หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออก
ตัCวเครื*องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่กรณีที*ทา่นยื*นวซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึกรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั "งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี"าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั
กอ่นการเดนิทาง  
- เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้ง
ออกตัCวโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั "ง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั "งสิ"น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคญั…. 
- หลงัจากที*มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั "งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบั
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที*ไดร้ะบไุวท้ั "งหมด 
- นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long leg ขึ"นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ 
ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั"น 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั "งสิ"น 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ(ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั "งหมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที*ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ*งในกรณีนี"ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั "งหมดหกั
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื*นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื*องจากรายการทัวรน์ี"เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ(การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ในการแจง้สถานฑตู เพื*อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื*องวซีา่ของทา่น เนื*องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื*อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจํา
หรอืทั "งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื*อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที*ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครั "ง  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที*ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ*มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั "นตอนการยื*นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นั"น ซึ*งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที*นี" 
• เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกตัCวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั "งมฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทั "งสิ"นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที*เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที*รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื*มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื*น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื*นชกัชวนผูผ้ื*นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื*อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื*อความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มเีด็กทารกอายตํุ*ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จองทัวรเ์พื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื*น 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที*ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื"อทัวร ์เพื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
• ทา่นที*จะออกตัCวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื*อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์"นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัCวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์"นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั"นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ*มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี*ยน - เมื*อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื*อนไขที*บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั "งหมด 

 

ขอ้ความซึ*งถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึ*งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที*มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที*พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที*ท่องเที*ยวพรอ้มทั "งการสัมมนา ดูงาน เพื*อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที*เกดิจากโรงแรมที*พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื*องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ
งาน, ความลา่ชา้ของเที*ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ*น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที*เกี*ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื*องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ*งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที*ยวทั "งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื*อนไขที*บรษัิทฯ ที*รับประกนัในกรณีที*ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที*ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื*องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื"นที*มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื*อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ*งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี*ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื*อความเหมาะสมทั "งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั "งนี"การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ*งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ั2งนี2” 
 

 
เอกสารประกอบการการยื�นวซ่ีาสวสิฯ (กรุณาสอบถามเพิ�มเตมิเพื�ออพัเดทขอ้มูลเอกสารอกีคร ัGงนึง) 
 
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืนประมาณ 10-15 วนัทาํการ 
ยืนวซีา่แสดงตนศนูยย์ ืนวซีา่ เดอะพลาซา่, ช ั2น 4 ยนูติที 404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กทม 
10330 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 
ในวนัยืนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยื*นวซีา่แตล่ะครั "งกับบรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยื*นวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นั"น โดยการยื*นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึ"นไป โดย
ทางศนูยรั์บยื*น จะเป็นผูกํ้าหนดวันยื*นวซีา่เทา่นั"น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื*นวซีา่ในวันที*กําหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ*มเตมิ (Premium) ดงันี" 

ควิพรเีมียม 2,200.- // -ยืนนอกเวลาทาํการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน 1,500 
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจาก
วันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิ"ว จํานวน  
2 ใบ (พื"นหลงัขาวเทา่นั"น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครื*องประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 
ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ
หวัไหล ่โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ
อยา่งชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใสส่ ิ*งต่างๆบนใบหนา้หรือศรีษะ 
2.2 ใบหูและคิ"วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยื*นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นั"น) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที*สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี*นอ้ง ที*มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั"น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที*ออกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี*ออกให ้และผูท้ี*ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชี ื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ*มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที*ออกจากสถาบนัที*กําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- สําเนาทะเบยีนบา้น  
- สําเนาบตัรประชาชน 
- สําเนาสตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- สําเนาทะเบยีนสมรส/สําเนาทะเบยีนหยา่/สําเนามรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- สําเนาใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั "งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธ์
เป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที*บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีที*บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี"แจงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื*อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที*สถานทตูดว้ย ทั "งสองทา่น (เฉพาะควิ
เดี*ยวเทา่นั"น) 
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นั"น 
 

เอกสารยืนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลียนและขออพัเดทเพิมเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิมเตมิ 
(ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึติดกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่รื�อย ๆ) 

 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืนเดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืนเป็นผูเ้รยีกเก็บ) 

 
 

 


