“ข้อดีของการเดินทางคือ อาหารอิสระ ไม่มีการบังคับทานอาหารจีนแบบทัวร์จดั และทานอาหารพืนเมืองที!แบบ
บางครังทานกันไม่ได้ ท่านสามารถเลือกทานได้ในสิ!งที!ท่านชอบ โดยที!หวั หน้าทัวร์จะเป็ นผูแ้ นะนํา”

กําหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ

พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เจ้าหน้าทีจากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง

วันทีสองของการเดินทาง

สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน

01.15 น.

เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เทียวบินที EK385/205
*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ 0445-0945 *.*.*.
14.20 น.
(เวลาท้องถิน) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทีสําคัญของอิตาลี เมืองทีขึนชือว่าเป็ นเมือง
หลวงแห่งแฟชัน
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนันนําท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อนั ดับ 3 ของยุโรป เป็ นศิลปะแบบกอธิคทีหรูหรา และใช้เวลา
ในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริมสร้างตังแต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่ าทึงของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดา
ทีเน้นความหรูหราอย่างเต็มทีโดยเฉพาะรูปปันรอบตัวอาคาร มีจาํ นวนกว่า 3,000 ชิน ขวามือของโบสถ์มอี าคารทรง
กากบาทหลังหนึง และหลังคามุงด้วยกระเบืองโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต”
สร้างขึนเพือเป็ นอนุ สรณ์แก่กษัตริยว์ คิ เตอร์เอมมานู เอลที 2 ปฐมกษัตริย ์
ของอิตาลีในการรวมชาติ
นําท่าน ช้อปปิ งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานู เอล 2 ช้อปปิ ง
อาเขตทีสวยงามทีสุดแห่งหนึงของโลก มีชอเรี
ื ยกเล่นๆว่าเป็ นห้องนังเล่น
ของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสนิ ค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว
ยังมีรา้ นกาแฟทีเรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนังจิบ คาปูชโิ น นังดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสือผ้าทันสมัย
ดังนันหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ งหรือนังกินกาแฟก็ควรทีจะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนีให้ได้ หรือ
หากท่านยังติดใจในเรืองช้อปปิ ง ก็สามารถไปช้อปปิ งต่อได้ยงั ถนนเวีย มอนเต้ นโปเลโอเน่ ซึงถือเป็ นย่านช้อปปิ งที
ขึนชือทีสุดของเมืองนี ตังอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กบั ลานกว้างแห่งหนึง ...อิสระให้ท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย
ทีพัก
GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า

วันทีสามของการเดินทาง

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอด
เส้นทาง ….นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพือเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท….เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท
(ZERMATT) เมืองตากอากาศทีงดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับนําทะเลถึง 1,620 เมตร ซึงสงวนสถานทีไว้
ให้มแี ต่อากาศบริสุทธิ^ โดยห้ามรถทีใช้แก๊ส และนํามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีมีไว้บริการนักท่องเทียว
ซึงท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครังนี ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึง
ยอดเขานีเป็ นโลโก้ของพาราเมาท์พคิ เจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซือสินค้าหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย...

ทีพัก

นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139 กม.) เป็ นเมือง
พักตากอากาศทีได้รบั สมญานามว่าเป็ น ไข่มกุ ริเวีย
ร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และทีนียังเป็ นศูนย์กลาง
ของการศึกษาวิชาการโรงแรมทีเลืองชือจนได้รบั
ความนิยมสูงสุดแห่งหนึงของยุโรป …..นําท่าน แวะ
ถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึงตังอยู่บนจุด
ยุทธศาสตร์ทดีี ทสุี ด และทําเลทีงดงามทีสุดแห่งหนึงของมองเทรอ อีกทังยังเคยเป็ นสถานทีคุม
ขังนักโทษการเมืองทีมีชอเสี
ื ยงในอดีตอีกด้วย
VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า

วันทีสีของการเดินทาง

มองเทรอ – โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองทีเป็ นทีตัง
ของสถานีกระเช้า ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ทจุี ผูโ้ ดยสารได้ถงึ 125 คน
ชม กลาเซีย 3000 เป็ นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ทีเรียกว่า กลาเซีย
เลอ ไดเบอเร็ต หรือทีได้รบั การขนานนามใหม่ว่า กลาเซียร์ 3,000 … ไม่รวมค่าขึนกระเช้า
ไฟฟ้ า *.*. หมายเหตุ : กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริมตังแต่ 56 CHF
*.*.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธ์รฐั ทีเล็กทีสุดของสวิส ตังอยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา …
นําท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองทีว่ากันว่าเป็ นพันธ์รฐั สวิสทีแทบจะไม่มอี ะไร
เป็ นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็ นทีตังของ
ธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นําพุจรวด (JET D’EAU)
ทีสามารถส่งนําขึนท้องฟ้ าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่าง
หนึงของเจนีวา ชมนาฬกิ าดอกไม้ ทีสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่ง
บอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬกิ าทีมีต่อเจนีวา....
ทีพัก
EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันทีห้าของการเดินทาง

เจนี วา - โลซานน์ - เบิรน์ - อินเทอลาเก้น

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านนังรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึง
ตังอยู่บน ฝังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้ว่าเป็ นเมืองที
มีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติมากทีสุดเมืองหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ มี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานมาตังแต่ศตวรรษที 4 ตังอยู่บนเนินเขาริมฝัง

ทีพัก

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทสวยงาม
ี
และอากาศทีปราศจากมลพิษ เมืองนียังเป็ นเมืองที
มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนืองจากเป็ นเมืองทีเคยเป็ นทีประทับของสมเด็จย่า..
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบิรน์ (BERNE) (101 กม.) เมืองทีมีนาพุ
ํ มากทีสุดเมืองหนึงของยุโรป และเป็ นเมืองโลกทางด้าน
วัฒนธรรมทีองค์การยูเนสโกให้อนุ รกั ษ์ไว้
นําท่านชมเมืองเบิรน์ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าทีปัจจุบนั เต็มไป
ด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสือผ้าบูตคิ เป็ นย่านทีปลอดรถยนต์จงึ
เหมาะกับการเดินเทียว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจุง
เคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี ถนนครัมกาสเซ
เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ที
มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัวโมงทีนาฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุม
หมี สัตว์ทเป็ี นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2
แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬกิ าดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่าง
ทีหลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส และยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ไทยเรือง “วันนีทีรอคอย“ อีกด้วย
จากนันอิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชืนชมบรรยากาศของตัวเมืองทีมีท่งุ หญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ
น่ารัก สร้างสีสนั ให้ตวั เมือง หรือช้อปปิ งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬกิ าช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์
ฯลฯ จนกระทังได้เวลาอันสมควร
HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีหกของการเดินทาง

แองเกิลเบิรก์ - ลูเซิรน์ - ซูรคิ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหตุ : ท่านทีต้องการนังกระเช้าขึน
ยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริมตังแต่ 92 CHF *.*. ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโค้ช เมืองตากอากาศทีโด่งดังของสวิสและยังมี
ความสําคัญในด้านการก่อกําเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนีตังอยู่รมิ ทะเลสาบขนาดใหญ่ทชืี อว่า เวียวาลด์สแตร์ท
เตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสีพันธ์รฐั
นําท่านถ่ายรูปกับอนุ สาวรียส์ งิ โตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซือสัตย์ และเสียสละทีถูกสร้างขึน
เพือเป็ นเกียรติแด่ทหารสวิสทีเสียชีวติ จากการปกป้ องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรังเศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองทีมีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่นารอยส์
ํ
ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนทีบอกเล่าถึงประวัตศิ าสตร์ของประเทศได้เป็ นอย่างดี สะพานนีเคยถูกไฟไหม้
เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รบั การซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพทีดีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ ง
ทีมีรา้ นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิ าชือดัง เช่น บุคเคอเรอร์,
กือเบอลิน, เอ็มบาสซี ร้านขายของทีระลึกร้านช็อคโก
แล็ตและช้อปปิ งสินค้าชันดีทมีี ชือเสียงตามอัธยาศัย
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ (ZURICH) (52
กม.) นําท่านชมเมืองซูรคิ บริเวณถนน

22.15 น.

BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ งทีหรูหราทีสุดในเมืองซูรคิ และใหญ่ทสุี ดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนีไม่ใช่
ถนนสายทีดีทสุี ดในสวิสอย่างเดียวเท่านัน แต่ยงั เป็ นถนนทีดีทสุี ดในยุโรปเลยทีเดียว เนืองจากเป็ นทีตังของธนาคาร
ใหญ่ๆมากมาย ชมย่านเมืองเก่า โบสถ์ใหญ่ประจําเมือง ทีมีความงดงามของศิลปะทีผสมผสานกันระหว่างสวิสและ
เยอรมัน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และพักผ่อนอิรยิ าบถตามอัธยาศัย ...
จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูรคิ เพือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK086/EK372

วันทีเจ็ดของการเดินทาง
18.55 น.

กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลียนเครืองทีเมืองดูไบ 0625-0940 *.*.*.
(เวลาท้องถิน) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
**********

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ^การย้ายเมืองทีเข้าพัก เช่น กรณีทเมื
ี องนันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพัก
เมืองทีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม***
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
ไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณีทท่ี านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิ
ํ น) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึง
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20.- วันก่อนการ
เดินทาง
5. เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทลูี กค้าต้องออกตัวโดยสาร
p
ภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน…โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ….

อัตราค่าใช้จา่ ย
อัตราค่าใช้จา่ ย

30 เม.ย.-6 พ.ค.
2-8 พ.ค. / 8-14 พ.ค.

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กตํากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

39,888.-

เด็กตํากว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริม

พักเดียว
จ่ายเพิม

9,500.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิA ในการเปลียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึCนราคาของภาษีนCํ ามัน**
ในกรณี ทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อน
การชําระเงินค่าตัวดั
G งกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิAในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตรานีC รวม
1. ค่าตัวเครื
p องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน (ในกรณี มคี วามประสงค์อยู่ต่อ
จะต้องอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าหัวหน้าทัวร์นาํ เทียวตามรายการ
5. ค่าห้องพักในโรงแรมทีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครืองปรับอากาศ
เนืองจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลียนย้ายเมือง หรือเพิมค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเมืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
** เนืองจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึงถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนืองจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ^ในการเรียกเก็บเงินเพิมเติมในกรณี ทอาจมี
ี การแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอุณหภูมติ าํ
** กรณี ทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ^ในการ
ปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนํา ซึง
ขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย้ายเพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบียประกันเริมต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท]เท่านัน
อัตรานีC ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไม่
ี ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกิน
จากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม 7 % ในกรณีทต้ี องการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืนวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้ กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน)

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินทังC หมด
ภายใน 2 วันนับจากวันจอง มิฉะนัCนทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิAทีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือนไขการสํารองทีนัง
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
• กรณี ยกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครื
G องบินและทีนังบนเครืองบิน
1. ทางบริษทั ฯ ได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครื
p องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ^การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
2. หากตัวเครื
p องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ^เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจํานวน
3. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จะนั
ี งต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ มีี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ นได้
ื อย่างรวดเร็วในกรณี ทเครื
ี องบินมีปญั หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นําหนักประมาณ
20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ มีี ปญั หาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ทนัี ง Long leg ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
• ราคาทัวร์เมือจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เพราะไม่มกี ารรีฟนั ใดๆทังสิน
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ^ในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที
บริษทั ฯกําหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัวหรื
p อค่าตัวp
เครืองบิน(กรณีออกตัวเครื
p องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ
• กรณี ยนวี
ื ซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทาง
บริษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครื
p องบิน หรือค่าตัวเครื
p องบิน (กรณีออก
ตัวเครื
p องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
• กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
p
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ^ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
• กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษทั ของสงวนสิทธิ^ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั

หมายเหตุ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ^ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไม่
ี สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึงในกรณีนีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมดหั
ั
ก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อนให้
ื ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณี ทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณี ทท่ี านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาเงิ
ํ น)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ^ในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ^การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ^ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ^ในการแจ้งสถานฑูต เพือให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูต เรืองวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจํา
หรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทกุ ครัง
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิมเติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ^ในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรืองวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือท่านได้ ชําระเงินมัดจํา
หรือทังหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขันC ตอนการยืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจ
ของทางสถานทูตฯเท่านัCน ซึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีนี
• เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณี ที
ลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
p
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทังสินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรักเกียจของคน
ส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้ว
ไม่เกรงใจผูอ้ นชั
ื กชวนผูผ้ นให้
ื ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง

แพทย์)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจอง
ทัวร์เพือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซือทัวร์ เพือหาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ
p
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์นนๆ
ั ยืนยันการ
เดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
p
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนยกเลิ
ั
ก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนันได้
• ใน1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริมงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลียน - เมือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั

ข้อความซึงถือเป็ นสาระสําหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึงร่วมเดินทาง
ทางบริ ษ ทั ฯ เป็ น ตัว แทนในการจัด นํา สัม มนา และการเดิ น ทางทีมีค วามชํา นาญ โดยจัด หาโรงแรมทีพัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่องเทียวพร้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทังนีทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้อง
แสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทัง
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริษทั ฯ ทีรับประกันในกรณี ทผูี ร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการ
เดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่ าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความ
จําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังC นีC การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าํ พาการเดินทางในครังนี”

เอกสารประกอบการการยืนวีซ่าสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิมเติมเพืออัพเดทข้อมูลเอกสารอีกครังC นึ ง)
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืนประมาณ 10-15 ว ันทําการ

ั, 4 ยูนต
่ แสดงตนศูนย์ยนวี
่ เดอะพลาซ่า, ชน
ยืนวีซา
ื ซา
ิ ที 404 และ405 อาคารจามจุรส
ี แควร์ ถนนพญาไท แขวงว ังใหม่ เขตปทุมว ัน
กทม 10330

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1
ชุด
่ หน ังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
่ ไม่สามารถดึงหน ังสือเดินทาง
ในว ันยืนวีซา
ี า
ออกมาได้

หมายเหตุ: การยืนวีซา่ แต่ละครังกับบริษัททัวร์ จะต ้องทําการยืนวีซา่ ประเภทหมูค
่ ณะ เท่านัน โดยการยืนเป็ นหมูค
่ ณะ ต ้องมีจํานวน 15 คน ขึน
ไป โดยทางศูนย์รับยืน จะเป็ นผู ้กําหนดวันยืนวีซา่ เท่านัน ถ ้าหากผู ้เดินทางไม่สามารถไปยืนวีซา่ ในวันทีกําหนดได ้ อาจมีคา่ ใช ้จ่ายเพิมเติม
(Premium) ดังนี

คิวพรีเมียม 2,200.- // -ยืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มค
ี วิ แล้วจะไปยืน 1,500
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว จํานวน
2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห ้ามสวมแว่นตา
หรือเครืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) (ความ
ยาวของหน ้ากรุณาวัดจากศีรษะด ้านบนถึงข ้างประมาณ 3.5*4.5
ซม.)

ภาพถ่า ยจะต้อ งครอบคลุมถึง ศีร ษะ และด้า นบนของ
ห วั ไหล่ โดยต้อ งเห็ น ใบหน้า 70-80% ของภาพ
ั เจน
อย่า งชด
ิ า งๆบนใบหนา้ หรือ ศีร ษะ
2.1 ถ่า ยจากด ้านหนา้ โดยไม่ส วมใส่ส งต่
2.2 ใบหูแ ละคิวจะต ้องปรากฏบนภาพถ่า ย
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู ้เดินทาง ออกค่าใช ้จ่ายเอง Statement บัญชีออมทรัพย์สว่ นตัวของผู ้เดินทาง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี
โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยืนวีซา่ และหากบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement
เท่านัน)
3.2 กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง (บุคคลทีสามารถรับรองค่าใช ้จ่ายได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่ พีน ้อง ทีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา
เท่านัน)
3.2.1. ต ้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีออกค่าใช ้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ทีออกให ้ และผู ้ทีถูกรับรองค่าใช ้จ่ายให ้ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
ื
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
้เดินทางเป็ นกรรมการ อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.
0403)
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
5. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาทะเบียนบ ้าน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาสูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี ) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนามรณะบัตร (ถ ้ามี) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน) กรุณาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว

*** กรณีทบิ
ี ดาหรือมารดาไม่ม ี passport แล ้วใช ้ ID Card แทนต ้องทําจดหมายชีแจงว่าทําไมไม่ม ี passport ***
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พร ้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีสถานทูตด ้วย ทังสองท่าน
(เฉพาะคิวเดียวเท่านัน)
7. ท่านไม่จําเป็ นต ้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต ้อง ให ้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคําร ้องขอวีซา่ เท่านัน
่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนย์ร ับยืนเป็นผูเ้ รียกเก็บ)

