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( การนัตรี 10 ท่าน ออกเดินทาง )  

ซูริค-ชไตนอ์มัไรน-์น ้าตกไรน–์ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเกน้-กิลเดอวาลว-์เบิรน์ 

โปรแกรมการเดินทาง  

วนัแรกของการเดินทาง (1)        

22.00 น.     คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ี

จากบริษัทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นข้ึนเคร่ือง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)      ประเทศไทย - ซูริค - ชไตน์อมัไรน์ - น ้าตกไรน ์

01.05 น.  เหิรฟ้า   สู ่เมืองซูริค  โดยสายการบิน เอมิเรตส ์(EK) เที่ ยวบินท่ี  EK385 / EK087  

*.*.*. แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ี เมืองดูไบ 05.00 – 08.25) *.*.*. 

(เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองเรียบรอ้ยแลว้ …จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ชไตน์

อนัไรน์ (STEIN AM RHEIN) (55 กิโลเมตร)...

เมืองท่ีสวยงาม และยงัคงทศันียภาพของธรรมชาติท่ี

งดงามของสถานท่ีตา่งๆในประวติัศาสตร์ ท่ียงัอนุรักษ์

ไว ้และมิไดถู้กท าลายไป น าทา่นชมความย่ิงใหญ ่และ

ความสวยงามของ น ้าตกไรน์ (RHEIN FALL) น า้ตก

ท่ีใหญ ่ ท่ีสุดในทวีปยุโรป ใหท้า่นไดช่ื้นชมธรรมชาติ 

และถา่ยรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าทา่นเดินทางกลบัสู ่

เมืองซูริค 

ท่ีพกั   MEIERHOF ZURICH HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)    ซูริค-ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเกน้ 

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม   

เมืองซูริค บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในเมืองซูริคและใหญท่ี่สุดในสวิตเซอร์แลนด ์

ถนนสายน้ีไมใ่ชถ่นนสายท่ีดีท่ีสุดในสวิสอยา่งเดียวเทา่นั้น แตย่งัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดในยุโรปเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้

ของธนาคารใหญ่ๆ  มากมาย ชมยา่นเมืองเกา่โบสถใ์หญป่ระจ าเมือง ท่ีมีความงดงามของศิลปะท่ีผสมผสานกนัระหวา่ง

สวิส และเยอรมนั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) โดยรถโคช้ เมืองตากอากาศท่ีโดง่ดงัของ

สวิสและยงัมีความส าคญัในดา้นการกอ่ก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกดว้ย น าทา่นถา่ยรูปคูก่บั อนุสาวรียสิ์งโต (LION 

MONUMENT) ซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวิสซ่ึงท างาน

เป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 16 แหง่ฝรั่งเศส ผา่นชมความงดงามของ ทะเลสาบโคโม ่และ ทะเลสาบลู

กาโน ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของเมืองตากอากาศท่ีโอยลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนืออิตาลีกบัสวิสตอนใต ้
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 น าทา่น สญัลกัษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์

และเสียสละท่ีถูกสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแดท่หาร

สวิสที่ เสียชีวิต จากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอ

ลีสในฝรั่งเศส และชม สะพานคาเปล 

(Kapelbruck หรือ ChapeBridge) สะพานไม ้

เกา่แกข่องเมืองท่ีมีอายุกวา่ 600 ปี ทอดตวัขา้ม

แมน่ ้ารอยส ์  ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ี

บอกเลา่ถึงประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเ้สียหายอยา่งมากใน ค.ศ. 

1993 แตไ่ดร้ับการซอ่มแซมใหมจ่นอยูใ่นสภาพท่ีดีเหมือน เดิมเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีรา้นตวัแทนจ าหน่าย

นาฬิกาช่ือดงั เชน่ บุคเคอเรอร,์ กือเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รา้นขายของท่ีระลึกรา้นช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชัน้ดีท่ีมี

ช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองอินเทอลาเกน้ 

(INTERLAKEN)(56กม.)เมืองตากอากาศ

สวยงาม พรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมือง

ทา่มกลางเทือกเขานอ้ยใหญ ่ นาฬิกาดอกไม ้

สถานคาสิโน ฯลฯ เคยใชเ้ป็นฉากถา่ยท า

ภาพยนตร์ไทยเร่ือง “วนัน้ีท่ีรอคอย“ อีกดว้ย 

จากนั้นอิสระใหท้า่นเดินเลน่พกัผอ่น ช่ืนชม

บรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุง่หญา้กวา้งกลางเมือง 

มีสวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารัก สรา้งสีสนัใหต้วัเมือง 

หรือ ชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของสวิส อาทิ 

นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค ์ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั   CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)    

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองกรินเดอรว์าลว ์(GRINDELWALD GRUND) 

เมืองเล็กๆท่ีสวยงาม ซ่ึงทา่นจะไดเ้ห็นวิวความสวยงามของตวัเมือง เดิน

เลน่ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ( ทา่นใดตอ้งการนั่งกระเชา้ข้ึนยอดเขา กิล

เดอร์วาลวเ์ฟียส กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัร์ ราคายงัไมร่วมคา่กระเชา้) 
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น าทา่นชม เมืองเบิรน์ ชม มารค์กาสเซ ยา่นเมืองเกา่ท่ีปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเส้ือผา้บูติค เป็นยา่น

ท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเที่ ยว ชมอาคารเกา่อายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบั

สูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ย

รา้นภาพวาด และ รา้นขายของเกา่ในอาคาร

โบราณ ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรก์รุงเบิรน์ 

(Zytglogge Zeitglockenturm)หอนาฬิกา

หนา้ปัดยกัษ์ น้ีเป็นประตูเมืองแหง่แรก สรา้ง

คร่อมเป็นประตูโบราณอายุกวา่ 800 ปี จะมี

ตุก๊ตาออกมาเริงระบ าใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกา

ตีบอกเวลา ของกรุงเบิร์น มหาวิหารเซนตวิ์น

เซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ เบเร็นกราเบ็น 

หรือ หลุมหมี สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของกรุง

เบิร์น  

ท่ีพกั   BAEREN BERN HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)     

เชา้ บริการ   อาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองซูริค เพ่ือเดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย  

22.20 น.         ออกเดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK088/EK384 

 *.*.*. แวะเปลี่ ยนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ 23.45-03.05) *.*.*. 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)       

12.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ  
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( การนัตรี 10 ท่าน ออกเดินทาง )  

อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 

12 

กบั 2 

ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง

เสริม 

ตุลาคม 2564 22-27 

69,900.- พฤศจิกายน 2564 5-10/ 12-17 / 19-24 

ธนัวาคม 2564 3-8 / 10-15 / 17-22 

 24-29 / 30ธ.ค.-4 ม.ค.65 79,900.- 

ไมร่วม คา่ทิปทา่นละ  30.- สวิสฟรัง 

 

อตัราน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปลี่ ยนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเที่ ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หวัหนา้ทวัร์น าเที่ ยวตามรายการ 

5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆ

และงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลี่ ยนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

6. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลา้น,เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เทา่นั้น 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
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5. คา่วีซา่สวิสเซอร์แลนด ์5,000 บาท (เน่ืองจากย่ืนผา่นตวัแทนการย่ืนจึงตอ้งเสียคา่บริการใหก้บัตวัแทนการย่ืน) (หากสถานทูตได ้

ก าหนดการย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นัน้) 

6. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
7. คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ คา่บริการพิเศษตา่งๆ 
8. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  
9. คา่ทิปทา่นละ 30.- สวิสฟรัง 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี่

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่ มีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปลี่ ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญา 

การเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

 

เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงินค่ามดัจ าทวัร ์35,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ

จ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนจริง 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีการจดั

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนกอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคาทวัร์ 

(หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษัทระบุขอ้ความบางอยา่งในนั้นดว้ย 

เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบิน

แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการ

บินนั้น ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัท

ตา่งประเทศ) ทัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก

ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่ ทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้

เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเที่ ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือ

กองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทาง

หากทา่นถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั

กอ่นการเดินทาง  

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้ง

ออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

ทัง้ส้ิน…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทาง

เป็นส าคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้  าระคา่มดัจ าทวัร์หรือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้

มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน 

ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 
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บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรือ ผูร้่วมเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหกั

คา่ธรรมเนียมวีซา่ หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที่ ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ ยนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ า

หรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและ

ยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ 
ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่ก

ครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัตา่ง ๆ 

ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่มากลุม่

ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่น 

จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
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20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี่ ยน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึง

ทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง

ทอ่งเที่ ยวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจาก

การเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานท่ีทอ่งเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวม ถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, 

การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / 

หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล 

เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ 

ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย

เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง 

รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 
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เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ่าสวิสเซอรแ์ลนด ์

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซา่นับจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ย่ืนวีซา่แสดงตนศูนยย่ื์นวีซา่ เดอะพลาซา่ 

ชัน้ 4 ยนิูตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กทม 10330 

.................................................................................. 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซา่หนังสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมติัวีซา่ ไมส่ามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได  ้

......................................................................................... 

หมายเหตุ: การย่ืนวีซา่แตล่ะครั้งกบับริษัททวัร์ จะตอ้งท าการย่ืนวีซา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่น้ัน โดยการย่ืนเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน 

ขึ้นไป โดยทางศูนยร์ับย่ืน จะเป็นผูก้  าหนดวนัย่ืนวีซา่เทา่น้ัน ถา้หากผูเ้ดินทางไมส่ามารถไปย่ืนวีซา่ในวนัท่ีก  าหนดได ้อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 

(Premium) ดงัน้ี คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมี่คิวแลว้จะไปย่ืน 1,500 

.......................................................................................... 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือ

ส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทาง

จะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามา

ประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว จ านวน  

2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเทา่น้ัน ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมึก) (ความยาวของ

หนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถึงขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1ถ่ายจากดา้นหน้าโดยไมส่วมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 

2.2ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

3. หลกัฐานการเงิน 

3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชีออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดิน

บญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไมเ่กิน 7 วนั กอ่นวนัย่ืนวีซา่ และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่น้ัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พี่ นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามี

ภรรยา เทา่น้ัน) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบา้น 

**สถานทูตไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 
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4. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้

(พค.0403) 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือ

สถานทูตท่ีย่ืน) 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบียนบา้น  

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาสูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหยา่/ส าเนามรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- ส าเนาใบเปลี่ ยนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปลี่ ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตร

เดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียง

ผูเ้ดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี่ passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชี้ แจงวา่ท าไมไมมี่ passport *** 

- กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทั้งสองทา่น 

(เฉพาะคิวเด่ียวเทา่น้ัน) 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่น้ัน 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

(ลูกคา้กรุณาอยา่ยึดติดกบัการย่ืนขอวีซา่ในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเ่ร่ือยๆ) 

คา่แปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยร์ับย่ืนเป็นผูเ้รียกเก็บ) 

(กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ืออพัเดทขอ้มูลเอกสารอีกครั้ง) 


