
 

 

 
 
 

มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น  



 

 

อินเทอลาเกน้ - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค 
ชม 4 ยอดเขา กอร์เนอร์กรัท + แมทเทอร์ฮอร์น + กลาเซียร์3000 + ทิตลิต 

ก าหนดการเดินทาง                      

วนัแรกของการเดินทาง                   สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง 
20.35 น. เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เท่ียวบินท่ี EK373/EK101 
    

วนัท่ีสองของการเดินทาง     สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ 0050-0345 *.*.*. 
07.45 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึง กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองปละศุลกากรเรียบร้อยแลว้

... 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ 
จากนั้นน าท่าน ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยโุรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสร้าง

นานเกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ ์ ก็คือการตกแต่งประดบัประดาท่ีเนน้
ความหรูหราอยา่งเตม็ท่ีโดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร  
มีจ  านวนกวา่ 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมี์อาคารทรงกากบาท
หลงัหน่ึง และหลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส เรียกกนัวา่“อา
เขต” สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษตัริยว์คิเตอร์เอมมานูเอลท่ี 
2 ปฐมกษตัริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 

2 ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเล่นๆวา่เป็นห้องนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคา้แบรนด์เนมราคาแพงขายแลว้ ยงัมีร้านกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ ไซด ์วอล์ค คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คา
ปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทนัสมยั ดงันั้นหากท่านไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควรท่ีจะตอ้ง
ไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้หรือหากท่านยงัติดใจในเร่ืองชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อ
ไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซ่ึงถือเป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ตั้งอยูร่ะหวา่งโบสถดู์โอโม่
กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง ...อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ท่ีพกั  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทศัน์สวยอนังดงามตลอด
เส้นทาง …. น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท 



 

 

เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศท่ีงดงามดุจสวรรคบ์นดินอยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,620 
เมตร ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้ห้มีแต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊ส และน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ 
ท่ีมีไวบ้ริการนกัท่องเท่ียว ซ่ึงท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์การเดินทางคร้ังน้ี ท่านจะไดช้มความสวยงามของ 
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซ่ึงยอดเขาน้ีเป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์ิคเจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท 

  อิสระใหท้่านเพลิดเพลินเดินชมตวัเมืองและเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ 
(MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมืองพกัตาก
อากาศท่ีไดรั้บสมญานามวา่เป็น ไข่มุกริเวยีร่า
แห่งสวติเซอร์แลนด ์และท่ีน่ียงัเป็นศูนยก์ลาง
ของการศึกษาวชิาการโรงแรมท่ีเล่ืองช่ือจน
ไดรั้บความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยโุรป …..น าท่าน แวะถ่ายภาพความงามของ

ปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงตั้งอยูบ่นจุดยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุด และท าเลท่ีงดงามท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของมองเทรอ อีกทั้งยงัเคยเป็นสถานท่ีคุมขงันกัโทษการเมืองท่ีมีช่ือเสียงในอดีตอีกดว้ย  

ท่ีพกั  VILLA TOSCANE หรือเทียบเท่า 
    

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองท่ีเป็นท่ีตั้ง
ของสถานีกระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผูโ้ดยสารไดถึ้ง 125  คน 
ชม กลาเซีย 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพียง 15 นาที ท่ีเรียกวา่ กลา
เซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ีไดรั้บการขนานนามใหม่วา่ กลาเซียร์ 3,000  … ไม่รวมค่าข้ึน
กระเชา้ไฟฟ้า *.*. หมายเหตุ : กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนล่วงหนา้ค่ากระเชา้เร่ิมตั้งแต่ 
56 CHF *.*.  

ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธ์รัฐท่ีเล็กท่ีสุดของสวสิ ตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบเจนีวา … 
น าท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวา่กนัวา่เป็นพนัธ์รัฐสวสิท่ีแทบจะ
ไม่มีอะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและ
เป็นท่ีตั้งของธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุ
จรวด (JET D’EAU) ท่ีสามารถส่งน ้าข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร 
และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม ้ท่ี
สวนองักฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความส าคญัของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อเจนีวา.... 

ท่ีพกั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง     เจนีวา - โลซานน ์- เบิร์น - อินเทอลาเกน้ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถโคช้เขา้สู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซ่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ัง
เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั
ไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมาก
ท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวติเซอร์แลนด ์ มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษ

ท่ี 4 ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทย
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่.. 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERNE) (101 กม.) เมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยุโรป และเป็นเมืองโลก
ทางดา้นวฒันธรรมท่ีองคก์ารยเูนสโกใหอ้นุรักษไ์ว ้

น าท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ ยา่นเมืองเก่าท่ี
ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านดอกไม ้และร้านเส้ือผา้บูติค เป็น
ยา่นท่ีปลอดรถยนตจึ์งเหมาะกบัการเดินเท่ียว ชมอาคารเก่า
อาย ุ200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบั
สูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคาร

โบราณ ชมนาฬิกา ไซท้ ์กล็อคเค่น อาย ุ800 ปีท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา มหาวหิารเซนต์
วนิเซนตรั์ทเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ เบเร็นกราเบน็หรือหลุมหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขานอ้ยใหญ่ นาฬิกาดอกไม ้สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวสิ
ฯ แบบสุดสุด อยา่งท่ีหลายคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์ไทยเร่ือง “วนัน้ีท่ีรอคอย
“ อีกดว้ย 
จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นพกัผอ่น ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุ่งหญา้กวา้งกลางเมือง มีสวนดอกไม้
เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันใหต้วัเมือง หรือชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพก
อเนกประสงค ์ฯลฯ จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

ท่ีพกั  HOHENECK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหกของการเดินทาง     อินเทอลาเกน้ - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (86 กม.)  
*.*. หมายเหต ุ: ท่านท่ีตอ้งการนัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาทิตลิต กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์ก่อนล่วงหนา้ค่ากระเชา้เร่ิมตั้งแต่ 92 CHF *.*. 
ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์  



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมืองตากอากาศท่ีโด่งดงัของสวสิและยงัมี
ความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกดว้ย เมืองน้ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวยีวาลด์
สแตร์ทเตอร์ อนัหมายถึงทะเลสาบส่ีพนัธ์รัฐ  

 น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรียสิ์งโตแกะสลกัริมหนา้ผาสัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์และเสียสละท่ีถูก
สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวสิท่ีเสียชีวติ จากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และชมสะพาน
คาเปล(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ทอดตวัขา้มแม่น ้า
รอยส์  ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี สะพานน้ีเคย
ถูกไฟไหมเ้สียหายอยา่งมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดรั้บการซ่อมแซมใหม่จนอยูใ่นสภาพท่ีดีเหมือนเดิมเพลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอม็บาสซ่ี ร้านขายของท่ีระลึก
ร้านช็อคโกแล็ตและชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (52 กม.) น าท่านชม
เมืองซูริคบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีหรูหรา
ท่ีสุดในเมืองซูริค และใหญ่ท่ีสุดในสวติเซอร์แลนด ์ ถนนสายน้ีไม่ใช่
ถนนสายท่ีดีท่ีสุดในสวสิอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดใน
ยโุรปเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชมยา่น
เมืองเก่า โบสถใ์หญ่ประจ าเมือง ท่ีมีความงดงามของศิลปะท่ีผสมผสาน

กนัระหวา่งสวสิและเยอรมนั อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมือง และพกัผอ่นอิริยาบถตามอธัยาศยั ... 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
21.55 น.         ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK086/EK372 
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง                กรุงเทพ ฯ 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีเมืองดูไบ 0710-0930 *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทอ้งถ่ิน) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ….. 
 

**********  
อตัราค่าใช้จ่าย   

อตัราค่าใชจ่้าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว  
จ่ายเพิ่ม 

8-14 พ.ย. // 30 พ.ย.-6 ธ.ค.  
5-11 ธ.ค. 

38,888.- 8,500.- 

 
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มัน** 



 

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ 
เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล
ต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะ
ค านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั  
** เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 
ลา้นบาท]เท่านั้น 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกิน 



 

 

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยโูร 
8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ 4,500 บาท 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิทั้งหมด 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษทัฯ ไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน  
2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน  
3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
 ราคาทวัร์เม่ือจองแลว้ไม่สามารถยกเลิกไดเ้พราะไม่มีการรีฟันใดๆทั้งส้ิน 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 
บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ 
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง 
บริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 



 

 

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ 
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ 
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระ
เงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของทาง 
สถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯเม่ือท่านไดช้ าระเงิน
มดัจ าหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจ 
ของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี 
ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุ



 

 

สุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคน 
ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่
แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจอง 
ทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มเีกยีรตซ่ึิงร่วมเดนิทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้ งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้ งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความล่าชา้ของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราช
ฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของ
บริษทัฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ี
บริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก 
หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอม
แปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้ งปวง โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวซ่ีาสวสิฯ,ฝร่ังเศส  
ใช้เวลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ย่ืนวซ่ีาแสดงตนศูนย์ย่ืนวซ่ีา TLS Contact (สาทรซิตี)้ 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดนิทางต้องน าส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาได้ 
•ในกรณีทีเ่หลือระยะเวลาย่ืนวซ่ีาน้อยกว่า 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มค่ีา Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 2,600 บาท  
 
หมายเหตุ: การยืน่วซ่ีาแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยืน่วซ่ีา ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ข้ึนไป 
โดยทางศูนยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้  าหนดวนัยืน่วซ่ีาเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปยืน่วซ่ีาในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (Premium) 
ดงัน้ี 
 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจาก
วนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว จ านวน  
2 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หา้มสวมแวน่ตา
หรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 
(ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะดา้นบนถึงขา้งประมาณ 
3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่างชัดเจน 

2.1 ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและค้ิวจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 3 เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ 
ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น) 
3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา 
เท่านั้น) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 

 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียน



 

 

การคา้(พค.0403) 
- เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
- นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
5. เอกสารส่วนตวั 
- ส าเนาทะเบียนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี
ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่ท าไมไม่มี passport *** 
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะ
คิวเด่ียวเท่านั้น) 
 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 
 

เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 

 
 

 


