
 
 



 

 
ชมอทุยานเทือกเขาโดโลไมท ์  

ตามรอยละครลิขิตรกั นัง่กระเช้าขึน้สู่กริลเดอวลัเฟียส 
นัง่รถไฟขึน้สู่เมืองเซอรแ์มท ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

ชมยอดเขากลาเซีย3000 
กําหนดการเดินทาง  
วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) 

เจาหนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเคร่ือง 

20.35 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) เท่ียวบินท่ี EK373/EK101 

วันท่ีสองของการเดินทาง    สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0050-0345 *.*.*. 

07.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน  (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอิตาลี 
เมืองท่ีขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น …หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 

จากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยโุรป เปนศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเวลา
ในการสรางนานเกอืบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และท่ีนา

ท่ึงของโบสถ ก็คือการตกแตงประดับประดาท่ีเนนความหรูหราอยางเต็มท่ี

โดยเฉพาะรูปปนรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ

มีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียก

กันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลท่ี 2 

ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  

บาย นําทาน ชอปปงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสดุแหงหน่ึงของโลก มี

ชื่อเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีราน

กาแฟท่ีเรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังน้ันหาก

ทานไมคิดจะชอปปงหรือน่ังกินกาแฟก็ควรท่ีจะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยัง

ติดใจในเรื่องชอปปง ก็สามารถไปชอปปงตอไดยังถนนเวีย มอนเตนโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยานชอปปงท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด

ของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง ...อิสระใหทานชอปปงตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเทา 

 

 



 

วันท่ีสามของการเดินทาง    มิลาน - แทซ - เซอรแมท - มองเทรอ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศนสวยอันงดงามตลอด

เสนทาง ….นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมท….(คา

รถไฟขึ้นสูเซอรแมทรวมในรายการทัวรแลว) เดินทางถึง เมืองเซอรแมท  (ZERMATT) 

เมืองตากอากาศท่ีงดงามดุจสวรรคบนดินอยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่ง

สงวนสถานท่ีไวใหมีแตอากาศบริสุทธ์ิ โดยหามรถท่ีใชแกส และนํ้ามันเขามา นอกจาก

รถไฟฟา และรถมา ท่ีมีไวบริการนักทองเที่ยว ซึ่งทานจะประทับใจกับประสบการณการ

เดินทางครั้งน้ี ทานจะไดชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซึ่งยอดเขาน้ี

เปนโลโกของพาราเมาทพิคเจอรและอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท *.*.*. ไมรวม

คาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร *.*.* อสิระใหทานเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสนิคาหลากหลายชนิด 

ตามอัธยาศัย... 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  

บาย  นําทานเดินทางกลับสูเมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ …. 

 ออกเดินทางตอสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เปนเมือง

พักตากอากาศที่ไดรับสมญานามวาเปน ไขมุกริเวีย

ราแหงสวิตเซอรแลนด และท่ีน่ียังเปนศูนยกลาง

ของการศึกษาวชิาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนไดรับ

ความนิยมสูงสดุแหงหน่ึงของยโุรป …..นําทาน แวะ

ถายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งต้ังอยูบนจุด

ยุทธศาสตรท่ีดีท่ีสุด และทําเลท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของมองเทรอ อีกท้ังยังเคยเปนสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองท่ีมี

ชื่อเสียงในอดีตอีกดวย  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปยง - ยอดเขากลาเซียร 3000 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโกลดูปยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองท่ีเปนท่ีต้ัง

ของสถานีกระเชา ไฟฟาขนาดใหญท่ีจุผูโดยสารไดถึง 125  คน 

ชม กลาเซีย 3000 เปนยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเวลาเพียง 15 นาที ท่ีเรียกวา กลาเซีย 

เลอ ไดเบอเร็ต หรือท่ีไดรับการขนานนามใหมวา กลาเซียร 3,000  … ไมรวมคาขึ้นกระเชา

ไฟฟา *.*. หมายเหตุ : อากาศดีทองฟาแจมใสตองการน่ังกระเชาขึ้นยอดเขากรณุาแจง

หัวหนาทัวรกอนลวงหนา*.*.  ไมรวมคาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร  

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บาย  ออกเดินทางตอสู กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธรัฐท่ีเล็กท่ีสุด   

                    ของสวสิ ต้ังอยูริม ทะเลสาบเจนีวา … 

นําทาน ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวากันวาเปนพันธรัฐสวิสท่ีแทบจะไมมีอะไร
เปนสวิสเลย นอกจากนโยบายตางประเทศ ศาสนาและเปนท่ีต้ังของ

ธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํ้าพุจรวด (JET D’EAU) 



 
ท่ีสามารถสงนํ้าขึ้นทองฟาไดสงูถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม ท่ีสวน
อังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีตอเจนีวา... 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเทา 

วันท่ีหาของการเดินทาง    เจนีวา- โลซานน -เบิรน - นั่งกระเชาสูยอดเขากริลเดอวลัเฟยส - อินเทอลาเกน - แองเกิลเบิรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังรถโคชเขาสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึ่ง

ต้ังอยูบน  ฝงเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองท่ี

มีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวติเซอรแลนด มี

ประวัติศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษท่ี 4 ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝง

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ีสวยงาม และ

อากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองน้ียังเปนเมืองท่ีมีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองท่ีเคยเปนท่ีประทับของ

สมเด็จยา.. 
 นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (BERNE) (101 กม.) เมืองท่ีมีนํ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของยโุรป และเปนเมืองโลกทางดาน

วัฒนธรรมท่ีองคการยูเนสโกใหอนุรักษไว 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  

นําทานชมเมืองเบิรน ชมมารคกาสเซ ยานเมืองเกาท่ีปจจุบันเต็มไป
ดวยรานดอกไม และรานเสื้อผาบูติค เปนยานท่ีปลอดรถยนตจงึ

เหมาะกับการเดินเท่ียว ชมอาคารเกาอาย ุ200 - 300 ป ชมถนนจุง

เคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขาย

ของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อายุ 800 ปท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงท่ีนาฬิกาตี

บอกเวลา มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวท่ีเปนสัญลักษณของกรุง
เบิรน  

นําทาน น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขากลินเดอวัลเฟยส (GRINDELWALD 

FIRST) (*.*.*. รวมคาขึ้นกระเชาแลว*.*.*.) ทานจะไดสัมผัสกบัความสวย  

ของเทือกเขาแอลปโดยรอบ สมกับท่ีละครลิขิตรักถึงกับตองมาถายทําท่ีน่ี…… 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (56 กม.) 

เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมืองทามกลางเทือกเขา

นอยใหญ นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุด

สุด อยางท่ีหลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยงัเคยใชเปนฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง “วันน้ีท่ีรอคอย“ อีกดวย 

จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองท่ีมีทุงหญากวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ 

นารัก สรางสสีันใหตัวเมือง หรือชอปปงสินคาคุณภาพดีของสวสิ อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค 

ฯลฯ จนกระท่ังไดเวลาอันสมควร …นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักเมืองแองเกิลเบิรก (ENGELBERG) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 



 
วันท่ีหกของการเดินทาง    แองเกลิเบิรก - ลเูซิรน - ทะเลสาบโคโม - มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช เมืองตากอากาศท่ีโดงดังของสวสิและยังมี

ความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองน้ีต้ังอยูริมทะเลสาบขนาดใหญท่ีชื่อวา เวียวาลดสแตรท

เตอร อันหมายถึงทะเลสาบสี่พนัธรัฐ  

 นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสงิโตแกะสลักริมหนาผาสัญลักษณแหงความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละท่ีถูกสรางขึ้น

เพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสท่ีเสียชวีิต จากการปกปองพระราชวังตุยเลอลสีในฝรั่งเศส และชมสะพานคาเปล

(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมืองท่ีมีอายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมนํ้ารอยส  

ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนท่ีบอกเลาถงึประวัติศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหม

เสียหายอยางมากใน ค.ศ. 1993 แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการชอปปง

ท่ีมีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาชื่อดัง เชน บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ รานขายของท่ีระลึกรานช็อคโกแล็ต

และชอปปงสินคาชั้นดีท่ีมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย  

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลาวันตามอัธยาศัย *.*.*. 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) เมืองชายแดนประเทศสวิสและอิตาลี ใหทานสัมผัสกับความสวยงามของ

ทะเลสาบโคโม ถายรูปเก็บความงามไวในความทรงจําของทาน ..แลวนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง     มิลาน - โบลซาโน - อุทยานยอดเขาโดโลไมท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานสู เมือง โบลซาโน (BOLZANO) หัวเมืองหลักในเขตจังหวัด เซาทไทโรล (SOUTH TYROL) ท่ีต้ังอยู

ทางตอนเหนือของอิตาลี โบลซาโนเปนเมืองใหญท่ีรายลอมไปดวยเทือกเขาสูง สวยงาม

ดวยทิวทัศนของเทือกเขาโดโลไมตท่ีต้ังตระหงานเปนเหมือนพื้นหลังสวยๆ ใหกับเมือง 

และยังสําคัญดวยการเปนเมืองศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และระหวาง

การเดินทางไปยังเมืองโบลซาโนน้ัน ทานจะไดชมทิวทัศนสวยๆ ของเทือกเขาชือ่ดังของ

อิตาลี โดโลไมท (DOLOMITE) เทือกเขาใหญท่ีทอดตัวยาวในฝงตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอิตาลี กินพืน้ท่ีกวางในจังหวัด เบลลูโน (BELLUNO), เซาทไทโรล (SOUTH 

TYROL) และ เทรนติโน (TRENTINO) เทือกเขาโดโลไมตน้ันเกิดขึ้นมานานกวา 280 ลานป ในชวงท่ีทวีปยโุรปและ

ทวีปแอฟริการวมเขาดวยกัน หน่ึงในเอกลักษณเดนของเทือกเขาโดโลไมตคือมียอดเขาหินมีสีซีดจาง และมีรูปราง

แปลกตา ไมวาจะเปนยอดแหลม เปนแทงๆ หรือจะเปนหยัก คละกันไปตลอดแนวเทือกเขา ปจจุบันเทือกเขาโดโล

ไมตขึ้นชื่อท้ังในเร่ืองความยิ่งใหญของเทือกเขา การเปนพื้นท่ีเลนสกียอดนิยมในชวงฤดูหนาว ท้ังยังเปนสถานที่ยอด

ฮิตสําหรับกิจกรรมไตเขา เดินปา เลนรมรอน ในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ในป 2009 เทือกเขาโดโลไมตก็ไดรับ

การขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกไปเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซอมิโอเน 

(SIRMIONE) ความสวยงามของทะเลสาบกราดาร ถายรูปเก็บไวเปนท่ีระลึก 

 

 



 

   

 *.*.*. อาหารกลางวันและอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอิตาลี เมืองท่ีขึ้นชื่อวาเปนเมือง
หลวงแหงแฟชัน่ …  

ท่ีพัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีแปดของการเดินทาง     อิสระ - กรงุเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย *.*.*. ….ทานใดตองการเดินทางไปชอปปง OUTLET หรือตองการไปยงัเมือง

ใกลเคียงเชน เมืองเจนัว, ปอรโตฟโน กรุณาสอบถามกับหัวหนาทัวรลวงหนาอยางนอยสองวนั….ไดเวลานัดหมาย 

นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

21.35 น.         ออกเดินทางกลบัสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK92/EK372 

วันท่ีเกาของการเดินทาง          กรงุเทพ ฯ 
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ 0650-0930  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 

********* 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กต่ํากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสรมิ 

พักเด่ียวเพ่ิม 

6-14 ก.พ. / 5-13 มี.ค. 
12-20 มี.ค. / 25 มี.ค. – 2 เม.ย. 48,888.- 11,500.- 
1-9 เม.ย. / 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 
6-14 พ.ค. / 29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 
10-18 มิ.ย. 

49,999.- 11,500.- 

24 ก.ค. – 1 ส.ค. 52,999.- 11,500.- 
 

 
 
 
 
 



 
อัตรานี้รวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ 

จะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 

5. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกิน 

จากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา

เดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 



 
 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,700 บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนด 

ได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรท่ีทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสดุวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 



 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงิน
มัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสาํหรับทานผูมีเกียรตซิึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานทีไ่ดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมเพื่ออัพเดทขอมูลเอกสารอีกครั้งนึง) 
 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะพลาซา, ชัน้ 4 ยูนิตท่ี 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
กทม 10330 
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1  

 

ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได 

 



 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึ้น
ไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังนี้ 
คิวพรีเม่ียม 2,200.- // -ย่ืนนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีควิแลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด กวาง 1.5 x สูง 2 นิ้ว จํานวน  
2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา
หรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความ
ยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของ
หัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-80% ของภาพ
อยางชัดเจน 

2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสส่ิงตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย 

 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวซีา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement 
เทานั้น) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พ่ีนอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา 
เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.
0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนามรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทาง
ไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู
เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ีสถานทูตดวย ท้ังสองทาน 
(เฉพาะคิวเด่ียวเทานั้น) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
(ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ) 
คาแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเปนผูเรียกเก็บ) 


