
 
สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี8 วนั 

ซูรคิ-ลูเซิรน์-นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิทลสิ-ทะเลสาบลูกกาโน่-โคโม่ 

มิลาน-ล่องเรอืเกาะเวนิส-ปิซ่า-กรุงโรม 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   รำคำทวัรร์วมทกุอย่ำง ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัและค่ำใชจ่้ำยโควทิท ัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตำมรำยกำรทวัร ์     

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท่้ำนก่อนขึ้นเคร่ือง 



วนัที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูรคิ – ลูเซิรน์ 

01.05 น.  ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซูริค โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ *** 

12.25 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงซูริค (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่ำนพธีิกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้… ((ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไปเวลาเดินทางถงึจะเปลี่ยนเป็น 13.20 น.)) 

 …เดนิทำงถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรียส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่

แกะสลกัอยู่บนหนำ้ผำของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึ

ทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้

หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส น ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไมท้ีม่ชีื่อเสยีง

ทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพำนไมท้ี่มี

หลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้มแม่น ำ้ รุซซ ์(REUSS) อำยุเก่ำแก่

กว่ำ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ…อสิระใหท่้ำนชอ้ปป้ิง

สนิคำ้ช ัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศยั อำท ินำฬกิำชัน้น ำ ผำ้ลูกไม ้

สวสิ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นำฬกิำกุก๊กู ฯลฯ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สามของการเดินทาง     นัง่กระเชา้ขึ้นสูย่อดเขาทิตลิส-ทะเลสาบเมืองลูกาโน่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ เพือ่น ำท่ำน นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ขึ้นสู่ ยอดเขำทิตลสิ ซึง่มคีวำมสูง 10,000 ฟี

ทจำกระดบัน ำ้ทะเล ใหท่้ำนไดส้นุกกบักำรเลน่หมิะ

และถ่ำยรูปบนยอดเขำ จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำน

เดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำง สู่เมอืงตำกอำกำศทำงตอนใตข้อง

ประเทศ เมอืงลูกำโน่ ท่ำนจะไดส้มัผสักบัควำม

สวยงำมบริเวณดำ้นหนำ้เมอืงซึง่มทีะเลสำบและ

เทอืกเขำตัง้ตระหงำ่นอยู่ ถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MOVENPIC HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สี่ของการเดินทาง     มิลาน-เวนิส 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน เมอืงเศรษฐกิจของ

ประเทศอิตำล ีน ำท่ำนถ่ำยรูปกบัควำมยิ่งใหญ่ของ มหำ

วหิำรดูโอโม่ และท่ำนยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อ



ดงัของยุโรปไดท้ีบ่ริเวณแหลง่ชอ้ปป้ิงชื่อดงั ไม่ว่ำจะเป็น หลุยส ์กุชชี่ ปำดำ หลำยหลำยแบรนดเ์นมมำกมำย    

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเวนิส เมอืงท่ำทีม่ชีื่อเสยีงมำนำนทำงดำ้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอิตำล ีที่

เรียกว่ำ รำชนิีแห่งทะเลอำเดรียตกิ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MERCURE MESTRE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     ล่องเรือเกาะเวนิส  - ปิซ่า 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำเรือ เพือ่ลอ่งเรือสู่ เกำะเวนิส จำกนัน้ เป็นกำรเดนิเทีย่วชมย่ำนเมอืงเก่ำทีเ่รียกว่ำ จตัรุสัซำน

มำโค ใหท่้ำนไดถ้่ำยรูปกบัสถำนทีส่  ำคญั อนุสำวรียว์คิเตอรเ์อมมำนูเอล(บดิำแห่งอติำล)ี, สะพำนถอยหำยใจ, 

มหำวหิำรเซน็ตม์ำรค์, จตัุรสัซำนมำโค และชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนม หรือ จะนัง่จบิกำแฟพรอ้มฟงัดนตรีแจส๊ตำม

อธัยำศยั     

 (ท่ำนใดตอ้งกำรนัง่เรือกอนโดลำ่ กรุณำแจง้

หวัหนำ้ทวัรล์ว่งหนำ้ ค่ำเรือล  ำละประมำณ 5,000 

บำท นัง่ได ้6 ท่ำน) ไดเ้วลำนดัหมำย น ำท่ำน

เดนิทำงกลบัสู่ฝัง่แผ่นดนิใหญ่ 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงปิซ่ำ ทำงดำ้นทศิตะวนั 

ซึง่ตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  HOTEL GALILEEI หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หกของการเดินทาง      ปิซ่า-กรุงโรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น ำเดนิทำงสู่ บริเวณจตุรสัคมัโป เพือ่ใหท่้ำนไดถ้่ำยรูปกบัควำมมหศัจรรยข์อง หอเอนแห่ง

เมอืงปิซ่ำ ซึง่เป็นหอระฆงัสูง 8 ช ัน้ ซึง่ต ัง้อยู่ภำยในจตุรสัคมัโป และท่ำนยงัไดถ้่ำยรูปกบั 

วหิำรแห่งเมอืงปิซ่ำ และ โบสถส์ ำหรบัท ำพธีิศีลจมุของศำสนำคริสต ์ซึง่สรำ้งในช่วงเวลำ

เดยีวกนักบัหอเอน และใชห้นิอ่อนชนิดเดยีวกนัทัง้หมด ไดเ้วลำ น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ กรุง

โรม   

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย คณะเดนิทำงต่อสู่ กรุงโรม ระหว่ำงทำงพกัผ่อนตำมอธัยำศยั เพลดิเพลนิกบั

ทศันียภำพอนัสวยงำมของสองขำ้งทำงตลอดกำรเดินทำง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 



วนัที่เจด็ของการเดินทาง       เที่ยวชมกรุงโรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ นครรฐัวำตกินั เพือ่ชมควำมยิ่งใหญ่และสวยงำมของ มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์ศูนยก์ลำงของ

คริสตจกัรดิ์ จำกนัน้น ำท่ำนไปถ่ำยรูปควำมสิง่มหศัจรรยข์องคนโรมนัไดส้รำ้งไวน้ ัน่คือ สนำมกีฬำโคลอสเซีย่ม 

สถำนที่ใชป้ระลองยุทธอนัยิ่งใหญ่ในยุครุ่งเรือง  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ำ้พเุทรวี ่(THREE COINS IN 

THE FOUNTAIN) ซึง่เป็นแลนมำรค์ทีส่วยงำม นกัท่องเทีย่วทุก

คนมำทีน่ี่จะตอ้งไดม้กีำรโยนเหรียญทิ้งไวท้ีน่ี่ถงึสำมเหรียญดว้ยกนั 

และ ต่อจำกนัน้ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงบริเวณย่ำนบนัไดสเปน ของกรุงโรม 

ณ บริเวณ ถนนเวยีคอนดอทติ ..น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิ เพือ่

เดนิทำงกลบั สู่ กรุงเทพฯ 

20.50 น.       ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK096/EK372 ((ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไปเวลาออกเดินทางจะเปลี่ยนเป็น 22.05 .)) 

***แวะเปลีย่นเคร่ืองทีเ่มอืงดูไบ***  

วนัที่แปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

18.55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ….. 

**********  
หมายเหต ุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทัง้นี้ ทำงบริษทัฯ จะยึดถือควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย   

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

6-13 มี.ค. / 19-26 ม.ีค. / 27 มี.ค.-2 เม.ย. 

3-10 เม.ย. / 30 เม.ย.-7 พ.ค.   

14-21 พ.ค. / 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 

4-11 มิ.ย. / 18-25 มิ.ย. / 25 มิ.ย.-2 ก.ค.  

9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค.  

6-13 ส.ค. / 20-27 ส.ค.  

3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย. / 24 ก.ย.-1 ต.ค. 

1-8 ต.ค. / 15-22 ต.ค. / 22-29 ต.ค.  

5-12 พ.ย. / 19-26 พ.ย. / 26 พ.ย.-3 ธ.ค. 

3-10 ธ.ค. / 11-18 ธ.ค. 

69,900.- 
8,900.- 

 



9-16 เม.ย. / 11-18 เม.ย.  

24 - 31 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 7 ม.ค.  
79,900.- 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ขึ้นราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และคา่วีซ่า ** 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมค่ีำใชจ้่ำยเกิดขึ้นส ำหรบักำรเปลีย่นแปลง) 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตำมรำยกำรหรือเทยีบเท่ำ ( 4 ดำว)   

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำวซี่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยื่นวซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไม่สำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ้่ำย 

เกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

10. ค่ำทปิ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเคร่ืองดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกิน 

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั , ค่ำ

กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษี 

4. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอื่น ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรีด,มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่ำบริกำรพเิศษ 

ต่ำง ๆ 

6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

7. ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรณุาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้*** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณำจองก่อนลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิทีจ่ะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอื 



ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรือยกเลกิกำรเดนิทำงโดย

เหตจุ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเก็บค่ำมดัจ ำเต็มจ ำนวนทุกกรณี 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรือไม่สำมำรถเดินทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำงทกุกรณี เก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำทวัร ์ 

- กรณียื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ทำงบริษทัฯ 

ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดขึ้นจริง เช่น ค่ำวซี่ำและค่ำบริกำรยื่นวซี่ำ / ค่ำมดัจ ำตัว๋เครื่องบนิ หรือค่ำตัว๋เครื่องบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบริษทัฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงที่เกิดอุบตัิเหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบุขอ้ควำมตำมเงือ่นไข

สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่ำงประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสำยกำรบนิและ

บริษทัต่ำงประเทศ) ท ัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ หรือค่ำตัว๋

เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบริกำรยื่นวซี่ำกรณีทีท่่ำนยื่นวซี่ำแลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกิดจำกเหตสุุดวสิยัทีท่ำง บริษทัฯ ไม่สำมำรถ

ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตให ้

เดนิทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่ำนจะใชห้นงัสอืเดินทำงรำชกำร 

(เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำงหำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่ลูกคำ้

ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลงัจำกที่มกีำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบริษทัหรือช ำระโดยตรง

กบัทำงบริษทั ทำงบริษทัจะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงอืนไขต่ำงๆของบริษทั ที่ไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตำมที่สำยกำรบนิก ำหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มปีญัหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคำ้สูญหำยหรือลมืไวร้ะหว่ำงกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 



• กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตผุลใดๆตำมทำง 

บริษทัของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ ัง้หมด  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ท่ำน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ทำงบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ื่นใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• บริษทัฯ สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสทิธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 

ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรแจง้สถำนฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถำนฑูต เร่ืองวซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบริษทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิ

มดัจ ำหรือท ัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถอืว่ำท่ำน

รบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

• กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ 

ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสมัภำษณ์บำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชิญท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 

โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้นี้ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิ่มเตมิ ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยื่นวซี่ำ แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัิวซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อำจจะเกิดควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบริษทัฯ จะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขำยทวัรแ์ก่ลูกคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤติไม่น่ำรกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดื่มสุรำบนรถ ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ื่น เอำแต่ใจตนเอง หรือถอืว่ำมำ

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุ่นวำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสุขของผูเ้ดินทำงเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพรำะอำจเกิดอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรือไม่ขำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่เีดก็ทำรกอำยุต ำ่กว่ำกว่ำ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทำงท่ำนอื่น 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) 



• ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัว่ำทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนักำรเดนิทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไม่ไดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ้่ำยนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหว่ำงขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหว่ำงวนัทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้

หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

• หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำน

เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มีควำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเดินทำง 

ท ัง้นี้ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือควำมเสยีหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ,  อนัเนื่องจำกอุบตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง,  กำรผนัผวนของอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนกำรถูกปฏเิสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรือ ส่วนงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถงึผูม้อี  ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธิพเิศษทำงกำรทูต ) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทำง ไม่ปฎบิตัิตำมกฎระเบยีบ

ดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นที่มีกำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่ำใชจ้่ำยใดๆ รำยละเอียดดำ้นกำรเดินทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพื่อควำมเหมำะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ท ัง้นี้กำรขอสงวนสทิธิดงักล่ำว บริษทั จะยดึถอืและค ำนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผู ้

มเีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออพัเดทขอ้มูลเอกสารอกีคร ัง้) 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านับจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยื่นวีซ่าหนังสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได ้

หมำยเหต:ุ กำรยื่นวซี่ำแต่ละครัง้กบับริษทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยื่นวซี่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนัน้ โดยกำรยื่นเป็นหมู่คณะ ตอ้งมี

จ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนยร์บัยื่น จะเป็นผูก้ ำหนดวนัยื่นวซี่ำเท่ำนัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถไปยื่นวซี่ำในวนัทีก่  ำหนด

ได ้อำจมค่ีำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี้ 



คิวพรเีมี่ยม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีคิวแลว้จะไปย่ืน 1,500 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซี่ำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ย

กว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั และหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด(หนงัสอืเดนิทำงเลม่เก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยื่นวซี่ำ

ดว้ย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด กวำ้ง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดอืน 

หำ้มสวมแว่นตำหรือเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์

รูปไม่เลอะหมกึ) (ควำมยำวของหนำ้กรุณำวดัจำกศีรษะ
ดำ้นบนถงึขำ้งประมำณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่าง

ชดัเจน 

2.1 ถ่ำยจำกดำ้นหนำ้โดยไม่สวมใส่สิ่งต่ำงๆบนใบหนำ้หรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรำกฏบนภำพถ่ำย 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกค่ำใชจ้่ำยเอง Statement บญัชอีอมทรพัยส์่วนตวัของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลูกคำ้ท ำ

รำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยื่นวซี่ำ และหำกบญัชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่ำนัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ้่ำยเอง (บคุคลที่สำมำรถรบัรองค่ำใชจ้่ำยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกนั 

หรือ สำมภีรรยำ เท่ำนัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมดุบญัช ีหรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่ำใชจ้่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองค่ำใชจ้่ำยให ้เช่น ส ำเนำทะเบยีนสมรส สูติบตัร ทะเบยีน

บำ้น 

**สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชีกระแสรำยวนั บญัชฝีำกประจ ำ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน  

- เจำ้ของกิจกำร หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำร อำยุไม่เกิน 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบ

ทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังำน หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร่ิมท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตทีย่ื่น) 

- นกัเรียนหรือนกัศึกษำ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบนัที่ก ำลงัศึกษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตทีย่ื่น) 

5. เอกสำรส่วนตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น  



- ส ำเนำบตัรประชำชน 

- ส ำเนำสูติบตัร (กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ/ส ำเนำมรณะบตัร (ถำ้ม)ี กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ-นำมสกุล (ถำ้มกีำรเปลีย่น) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 

6. กรณีเดก็อำยุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุ

ใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบดิำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ

กบัใคร มคีวำมสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์บดิำและ

มำรดำ 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้อี  ำนำจปกครอง

บตุรแต่เพยีงผูเ้ดียว 

*** กรณีทีบ่ดิำหรือมำรดำไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชี้แจงว่ำท ำไมไม่ม ีpassport *** 

- กรณีเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่ำ พรอ้มเดนิทำงมำสมัภำษณ์กบับุตรทีส่ถำนทูตดว้ย 

ทัง้สองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนัน้) 

7. ท่ำนไม่จ ำเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง ใหท่้ำนเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซี่ำเท่ำนัน้ 

8.  ส ำเนำเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีครบถว้น  
 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

(ลูกคำ้กรุณำอย่ำยดึติดกบักำรยื่นขอวซี่ำในอดตี เพรำะสถำนทูตมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่เรือ่ย ๆ) 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยร์บัย่ืนเป็นผูเ้รียกเกบ็) 

 


