
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16896 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

ตามรอยละครลขิิตรกั นัง่กระเชา้ข้ึนสูก่รลิเดอวลัเฟียส 

นัง่รถไฟข้ึนสูเ่มืองเซอรแ์มท ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

ชมยอดเขากลาเซีย3000 
ก าหนดการเดินทาง  
วนัแรกของการเดินทาง           สนามบนิสุวรรณภมูิ 

17.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว T เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 



 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที่ EK373/EK101 

วนัที่สองของการเดินทาง    สุวรรณภมูิ - ดูไบ - แทซ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ  

07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนั หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้น าท่านเดนิทางสู่ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์...จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทซ (TAESCH) ประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์(208 กม.) เลาะเลยีบตามหุบเขา ชมทวิทศันส์วยอนังดงามตลอดเสน้ทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่าน ชมเมอืงแทซ (TASCH) ซึง่เป็นเมอืงที่ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยงาม และเป็นเมอืงทีน่ ัง่ท่องเที่ยว

ทกุคนจะตอ้งนัง่รถไฟสู่ เมอืงเซอรแ์มท 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TASCH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง    แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ….น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ เพือ่เดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท….(ค่ารถไฟขึ้นสู่เซอรแ์มทรวมในรายการทวัร์

แลว้) เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท  (ZERMATT) เมอืงตากอากาศที่

งดงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลถงึ 1,620 เมตร ซึง่

สงวนสถานที่ไวใ้หม้แีต่อากาศบรสุิทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และน า้มนั

เขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว ซึง่ท่าน

จะประทบัใจกบัประสบการณ์การเดนิทางคร ัง้น้ี ท่านจะไดช้มความ

http://bit.ly/2NMk5YE


 

สวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่ยอดเขาน้ีเป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์คิเจอรแ์ละอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอ

นากรทั *.*.*. ไมร่วมค่าขึ้นเขา กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.* อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซื้อ

สนิคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงแทช (TAESCH) โดยรถไฟ …. 

ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมอืงพกัตากอากาศที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น 

ไขม่กุริเวยีร่าแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์และที่น่ียงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวชิาการโรงแรมทีเ่ลือ่งชื่อจนไดร้บัความนิยม

สูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป …..น าท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่

ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ีทีสุ่ด และท าเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของมองเทรอ อกีท ัง้ยงัเคยเป็นสถานที่คุมขงันกัโทษ

การเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดีตอกีดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  PARKINN BY REDISON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซยีร ์3000 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมอืงทีเ่ป็นที่ต ัง้

ของสถานีกระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจ่ผูุโ้ดยสารไดถ้งึ 125  คน 

ชม กลาเซยี 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีทีเ่รียกว่า กลาเซยี 

เลอ ไดเบอเรต็ หรอืทีไ่ดร้บัการขนานนามใหมว่่า กลาเซยีร ์3,000  … ไมร่วมค่าขึ้นกระเชา้

ไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขากรุณาแจง้

หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้*.*.  ไมร่วมค่าขึ้นเขา กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธร์ฐัสวสิที่แทบจะไมม่อีะไร

เป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ต ัง้ของ

ธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น า้พจุรวด (JET D’EAU) 

ทีส่ามารถส่งน า้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณ์อย่าง

หน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบง่

บอกถงึความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา... 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง    เจนีวา- โลซานน ์-เบริน์ - นัง่กระเชา้สูย่อดเขากรลิเดอวลัเฟียส - อนิเทอลาเกน้ - แองเกลิเบิรก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถโคช้เขา้สู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึง่ต ัง้อยู่บน  ฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโล

ซานนน์บัไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาติมากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่ทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ี่สวยงาม และ



 

อากาศที่ปราศจากมลพษิ เมอืงน้ียงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมอืงที่เคยเป็นที่ประทบัของ

สมเดจ็ย่า.. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี า้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้น

วฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

เทีย่ง รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่ปจัจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้

และรา้นเสื้อผา้บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคาร

เก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี 

ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 

ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตีบอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กราเบน็หรอื

หลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์  

น าท่าน นัง่กระเชา้ขึ้นสู่ยอดเขากลนิเดอวลัเฟียส (GRINDELWALD 

FIRST) (*.*.*. รวมค่าขึ้นกระเชา้แลว้*.*.*.) ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวย  

ของเทอืกเขาแอลป์โดยรอบ สมกบัทีล่ะครลขิติรกัถงึกบัตอ้งมาถ่ายท าทีน่ี่…… 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) 

เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลางเทอืกเขา

นอ้ยใหญ่ นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวสิฯ แบบสุด

สุด อย่างทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรไ์ทยเรื่อง “วนัน้ีทีร่อคอย“ อกีดว้ย 

จากนัน้อสิระใหท่้านเดนิเล่นพกัผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ 

น่ารกั สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดีของสวสิ อาท ินาฬกิาชอ็คโกแลต, มดีพกอเนกประสงค ์

ฯลฯ จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร …น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัเมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TERRACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง     แองเกลิเบริก์ - ลูเซริน์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตากอากาศทีโ่ด่งดงัของสวสิและยงัมี

ความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงน้ีต ัง้อยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทีช่ื่อว่า เวยีวาลดส์แตรท์

เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธร์ฐั  

 น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียส์งิโตแกะสลกัรมิหนา้ผาสญัลกัษณแ์ห่งความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละที่ถกูสรา้งขึ้น

เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิทีเ่สยีชวีติ จากการปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล

(KAPELBRUCKหรอืCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงทีม่อีายุกว่า 600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ า้รอยส ์ 

ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนที่บอกเลา่ถงึประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานน้ีเคยถูกไฟไหม ้

เสยีหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพทีด่เีหมอืนเดมิ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 



 

บา่ย เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั เช่น บคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่รา้นขายของ

ทีร่ะลกึรา้นชอ็คโกแลต็และชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้ดทีีม่ชีื่อเสยีงตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  LUCERNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง     โลคาโน่ - เบลลนิโซ่น่า - ลูกาโน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลคาโน่ (LOCARNO) (164 กม.) อสิระชมเมอืงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  

เมอืงเบลลนิโซนา  เมอืงหลวงที่มชีื่อเสยีงของมณฑลทชีโีน เมอืงทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า "เมอืงแห่งปราสาท" โดย  

ตวัเมอืงตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของ แมน่ า้ทชีีโน (Ticino River) โดยถดัขึ้นไปเหนือแมน่ า้จะเป็นเทอืกเขาแอลป์   

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงลูกาโน่ .....อสิระถ่ายรูปทะเลสาบลูกาโน่ 

 *.*.*. อาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั  LUGANO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทาง     อสิระ – ซูรคิ - ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระเตม็วนัตามอธัยาศยั *.*.*. ….ได ้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 

21.35 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK92/EK372 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ  

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  

อตัราค่าใชจ้า่ย 

อตัราค่าใชจ้า่ย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

23-31 ม.ค. // 30ม.ค.-7 ก.พ. 

6-14 ก.พ.// 13-21 ก.พ. 

20-28 ก.พ.// 27 ก.พ.-7 มี.ค. 

6-14 มี.ค. // 13-21 มี.ค.  

20-28 มี.ค.// 27มี.ค.-4 เม.ย. 

58,888.- 11,500.- 

 



 



 



 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  

6. ค่าวซี่าเชงเกน้ 

7. ค่าทปิ 

8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  



 

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บคา่มัดจ าเต็มจ านวนทกุกรณี 
-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 

ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ

บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
 

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 



 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิ
มัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิม่เตมิเพือ่อพัเดทขอ้มูลเอกสารอกีคร ัง้นึง) 

 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ืน่วซีา่ เดอะพลาซา่, ช ัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1  

ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้

ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้
ควิพรเีมีย่ม 2,200.- // -ยืน่นอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน่ 1,500 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ
หวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ

อย่างชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิง่ต่างๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement บัญชอีอมทรัพยส์ว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา 
เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.
0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  



 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาสตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหย่า/ส าเนามรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
(ลกูคา้กรุณาอย่ายดึตดิกับการยืน่ขอวซีา่ในอดตี เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ) 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เป็นผูเ้รยีกเก็บ) 
 



 

 


