รหัสโปรแกรม : 22204 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

มิลาน-นั่งรถไฟเซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน-มองเทอร์-โลซาน-เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น
กระเช้าขึ้นเขาทิตลิต-นั่งรถไฟสายโรแมนติค BERNIAN-ทิราโน่-ทะเลสาบโคโม่

กาหนดการเดินทาง
*.*. พิเศษ รวมนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต, นั่งรถไฟสายโรแมนติค BERNINA, นั่งรถไฟขึ้นสู่เมือง
เซอร์แมท
*.*. อิสระอาหารบางมื้อเพื่อให้ลูกทัวร์ได้ลิ้มลองอาหารในสิ่งที่ตนเองชอบโดยที่ไม่ต้องรับประทานแต่
อาหารจีนของทัวร์
วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ - มิลาน
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอ
มิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
01.05 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่
EK385/EK205
วันที่สองของการเดินทาง มิลาน - แทซ - นั่งรถไฟเซอร์แมท - มองเทรอ
13.10 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่
สาคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง
แฟชั่น …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (228 กม.)
เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอด
เส้นทาง
เที่ยง
*.*.*.อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
….นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท….เดินทางถึง เมืองเซอร์
แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 1,620
เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่
ใช้แก๊ส และน้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้
บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์
การเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิค
เจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท *.*.*. ไม่รวม
ค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ *.*.*.
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ

ค่า
ที่พัก

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญา
นามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการ
โรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป …..นาท่าน แวะถ่ายภาพความงาม
ของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทาเลที่
งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงใน
อดีตอีกด้วย
*.*.*. อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย *.*.*.
PARK INN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เจนีวา - โลซานน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) (94
กม.) ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบ
จะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ
ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจานวนมาก ชมทะเลสาบ
เจนีวา และ น้าพุจรวด (JET D’EAU) ที่สามารถส่งน้าขึ้น
ท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ
ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา....
เที่ยง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
นาท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา
เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจาก
เป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า..
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
HOLIDAY INN AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง
อินเทอร์ลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (165 กม.) เมืองตากอากาศสวยงาม
พร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรง

เที่ยง
บ่าย

ค่า
ที่พัก

นี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทา
ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย“ อีกด้วย
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มี
สวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกา
ช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
…นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (87 กม.) เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่
ยอดเขาทิตลิต ที่มีความสูง 3,020 เมตร จากระดับน้าทะเลให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะบนยอด
เขา ....นาท่านนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
HOHENECK HOTEL ENGLEBERG หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มอริท (ST. MORITZ) เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก BERNINA ท่านจะ
ได้สัมผัสกับความสวยงามมิรู้ลืมแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ธารน้าแข็ง น้าตก ลานหิมะ จนกระทั่ง
เดินทางเดินทางเมืองชายแดนระหว่างประเทศสวิสและอิตาลีที่เมืองทีราโน่ จากนั้นให้ท่านได้อิสระ
กับการเดินทางเล่นชมความสวยงามตัวเมือง
เที่ยง
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย
นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองมิลาน (MILANO) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงาม
เมืองเล็กเมืองน้อยริมทะเลสาบโคโม่ และนาท่านถ่ายรูปริมทะเลสาบโคโม (COMO LAKE)
จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองมิลาน
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก
IBIS HOTEL MILAND หรือเทียบเท่า
วันที่หกของการเดินทาง
มิลาน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า ตามอัธยาศัย
*.*.*.
จากนั้นนาท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน

21.35 น.

โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ
500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่
เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจานวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของ
โบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต”
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
นาท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบ
รนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน
นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่
จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็
สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
เมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย....
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0650-0930 *.*.*.
18.40 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
******************************** @@@@ ******************************************

อัตราค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้จ่าย

ปี 2022
4-10 มี.ค. / 18-24 มี.ค.
26 มี.ค. – 1 เม.ย. / 2-8 เม.ย.
10-16 เม.ย.// 11-17 เม.ย. (Songkran)
29 เม.ย. – 5 พ.ค. / 5-11 พ.ค./ 3-9 มิ.ย.
3-9 ก.ค. / 17-23 ก.ค. / 24-30 ก.ค.
7-13 ส.ค. / 21-27 ส.ค. / 28 ส.ค.-3 ก.ย.
4-10 ก.ย. / 18-24 ก.ย. / 25 ก.ย.-1 ต.ค.
2-8 ต.ค. / 9-15 ต.ค. / 16-22 ต.ค.
23-29 ต.ค. / 6-12 พ.ย. / 20-26 พ.ย.
27 พ.ย.-3 ธ.ค. / 4-10 ธ.ค. / 11-17 ธ.ค.
23-29 ธ.ค. (X’ mas)
28 ธ.ค.-3 ม.ค. (New Year)

ผู้ใหญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า
เด็กต่ากว่า
12
12
กับ 2 ผู้ใหญ่
กับ 1 ผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
เสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

51,999.61,999.8,500.51,999.-

61,999.-

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่
ในภูมิประเทศที่มี

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็นผลทาให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรม
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย
หรือ อาจมีความจาเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด
กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้าหนักเกิน
จากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง
พิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท่านละ 70.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้นท่านละ 5,000 บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น)
(หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็น คณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา
การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจาเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณี
ที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่าน
ละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม
จานวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่

ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจา
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จานวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคน
เข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
- เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ….
- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาระค่ามัดจาทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัท
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้
ระบุไว้ทั้งหมด

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ทั้งสิ้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30
ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ
หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ
เอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคา
ร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
เช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา
ณ ที่นี้

 เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย
ทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รัก
เกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่
ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุข
ของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย /
เว้นมีใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจอง
ทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่
พั ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ ท่องเที่ ย วพร้อมทั้ งการสัม มนา ดู งาน เพื่ อ ความสะดวกสบาย และเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่ สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจาก
โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละ
งาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน,
ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ
/ หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่
จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง
ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึง
มีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
จาเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ
ยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นาพาการเดินทางในครั้งนี้”
เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครั้งนึง)
ใช้เวลาทาการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทาการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนศูนย์ยื่นวีซ่า เดอะพลาซ่า, ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนน
พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1
ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนาส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได้
หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกับบริษัททัวร์ จะต้องทาการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่น
เป็นหมู่คณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กาหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทาง
ไม่สามารถไปยื่นวีซ่าในวันที่กาหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้

คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทาการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีคิวแล้วจะ
ไปยื่น 1,500
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง
ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2
หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่
ชารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามา
ประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด กว้าง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความยาวของหน้ากรุณาวัดจากศีรษะ
ด้านบนถึงข้างประมาณ 3.5*4.5 ซม.)
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของ
ภาพอย่างชัดเจน
2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ส่ิงต่า งๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
2.2 ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 3
เดือน (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7
วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.2.1. ต้องทาเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสาเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สาเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ อายุไม่เกิน 3
เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทางาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- สาเนาทะเบียนสมรส/สาเนาทะเบียนหย่า/สาเนามรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด
เป็นผู้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชี้แจงว่าทาไมไม่มี
passport ***
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์
กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)

7. ท่านไม่จาเป็นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อยๆ
ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์รับยื่นเป็นผู้เรียกเก็บ)

หากใครสนใจจะจอง
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

