
 

 
 
 

มลิาน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ - โกลดปิูยง - เจนวีา - โล
ซานน ์– เบริน์ อนิเทอลาเกน้ - แองเกลิเบริก์ - ลเูซริน์ - ซรูคิ 

 

ชม 4 ยอดเขา กอรเ์นอรก์รัท + แมทเทอรฮ์อรน์ + กลาเซยีร3์000 + 
ทติลติ 

 



 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  
                     

วนัแรกของกำรเดนิทำง                   สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

16.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 แถว T เคานเ์ตอร์
สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯ จะคอยตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึน้เครือ่ง 

20.35 น. เดนิทางสู ่กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) เทีย่วบนิที ่
EK373/EK101 
    

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     สวุรรณภมู ิ- ดไูบ - มลิำน 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ 0345-0745*.*.*. 
07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรงุมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงปละศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้... 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (MILAN) เมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคญั
ของอติาล ีเมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่ 
จากนัน้น าทา่น ชมโบสถด์โูอโมแ่หง่มลิาน โบสถใ์หญอ่นัดบั 3 ของยโุรป เป็น
ศลิปะแบบกอธคิทีห่รหูรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริม่
สรา้งตัง้แต ่ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการตกแตง่ประดบัประดาที่
เนน้ความหรหูราอยา่ง
เต็มทีโ่ดยเฉพาะรปูปัน้
รอบตวัอาคาร มจี านวน
กวา่ 3,000 ชิน้ ขวามอื
ของโบสถม์อีาคารทรง
กากบาทหลงัหนึง่ และ
หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้ง
โปรง่ใส เรยีกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แกก่ษัตรยิว์คิเตอรเ์อมมานู
เอลที ่2 ปฐมกษัตรยิข์องอติาลใีนการรวมชาต ิ
น าทา่น ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอา
เขตทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก มชีือ่เรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งน่ังเลน่ของเมอืง
มลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยังมรีา้นกาแฟที่
เรยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถน่ังจบิ คาปชูโิน น่ังดหูนุ่มสาว แตง่กาย
ดว้ยเสือ้ผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากทา่นไมค่ดิจะชอ้ปป้ิงหรอืน่ังกนิกาแฟก็ควรที่
จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันีใ้หไ้ด ้หรอืหากทา่นยงัตดิใจ
ในเรือ่งชอ้ปป้ิง กส็ามารถไปชอ้ปป้ิงตอ่ไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่
ถอืเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงนี ้ตัง้อยูร่ะหวา่งโบสถด์โูอโมก่บัลาน
กวา้งแหง่หนึง่ ...อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ทีพ่ัก  GRAND MILANO MALPENSA หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 



 
 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง     มลิำน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลยีบตามหบุ
เขา ชมทวิทัศนส์วยอนังดงามตลอดเสน้ทาง …. น าทา่นเดนิทางสูส่ถานี
รถไฟเมอืงแทซ เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท 
เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท(ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีง่ดงามดจุสวรรคบ์นดนิ
อยูส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเลถงึ 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีตอ่ากาศบรสิทุธิ ์
โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิาร
นักทอ่งเทีย่ว ซึง่ทา่นจะประทับใจกบัประสบการณ์การเดนิทางครัง้นี ้ทา่นจะไดช้ม
ความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่ยอดเขานีเ้ป็นโลโกข้องพาราเมาท์
พคิเจอรแ์ละอกียอดเขาคอื ยอดเขาเกรอนากรัท 

  อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายชนดิ 
ตามอธัยาศยั... 

น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแทช (TAESCH) โดย
รถไฟ  

 ออกเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) 
(139  กม.) เป็นเมอืงพักตากอากาศทีไ่ดร้ับสมญา
นามวา่เป็น ไขม่กุรเิวยีรา่แหง่สวติเซอรแ์ลนด ์และ
ทีน่ีย่ังเป็นศนูยก์ลางของการศกึษาวชิาการ

โรงแรมทีเ่ลือ่งชือ่จนไดร้ับความนยิมสงูสดุแหง่
หนึง่ของยโุรป …..น าทา่น แวะถา่ยภาพความงาม
ของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) 
ซึง่ตัง้อยูบ่นจดุยทุธศาสตรท์ีด่ทีีส่ดุ และท าเลที่
งดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของมองเทรอ อกีทัง้ยังเคย
เป็นสถานทีค่มุขงันักโทษการเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงใน
อดตีอกีดว้ย  

ทีพ่ัก  VILLA TOSCANE หรอืเทยีบเทา่ 
    

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง     มองเทรอ - โกลดปิูยง - ยอดเขำกลำเซยีร ์3000 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกลดปิูยง (COL DU PILLON) 
(41 กม.) เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่
ทีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125  คนชม กลาเซยี 3000 เป็นยอดเขา
สงู 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีทีเ่รยีกวา่ กลาเซยี 
เลอ ไดเบอเร็ต หรอืทีไ่ดรั้บการขนานนามใหมว่า่ กลาเซยีร ์
3,000  … ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า *.*. หมายเหต ุ: กรณุา
แจง้หวัหนา้ทวัรก์อ่นลว่งหนา้คา่กระเชา้เริม่ตัง้แต ่56 CHF 
*.*.  

ออกเดนิทางตอ่สู ่กรงุเจนวีา (GENEVA) (134 กม.) พันธร์ัฐทีเ่ลก็ทีส่ดุของสวสิ 



 
ตัง้อยูร่มิ ทะเลสาบเจนวีา … 
น าทา่น ชมเมอืงเจนวีา เมอืงทีว่า่กนัวา่เป็นพันธร์ัฐ
สวสิทีแ่ทบจะไมม่อีะไรเป็นสวสิเลย นอกจาก
นโยบายตา่งประเทศ ศาสนาและเป็นทีต่ัง้ของ
ธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนวีา และ น ้าพุ
จรวด (JET D’EAU) ทีส่ามารถสง่น ้าขึน้ทอ้งฟ้าได ้
สงูถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งหนึง่
ของเจนวีา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนองักฤษรมิ
ทะเลสาบเจนวีาบง่บอกถงึความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตีอ่
เจนวีา.... 

ทีพ่ัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง     เจนวีำ - โลซำนน ์- เบริน์ - อนิเทอลำเกน้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นน่ังรถโคช้เขา้สู ่เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึง่ตัง้อยูบ่น  
ฝ่ังเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บได ้
วา่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืง
หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นั
ยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ตัง้อยูบ่นเนนิเขารมิ
ฝ่ังทะเลสาบเจนวีา จงึมคีวามสวยงามโดย
ธรรมชาต ิทวิทศันท์ีส่วยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพษิ เมอืงนีย้ังเป็นเมอืงทีม่ี
ความส าคญัส าหรับชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่.. 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี ้าพมุากทีส่ดุเมอืงหนึง่
ของยโุรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้นวัฒนธรรมที่
องคก์ารยเูนสโกใหอ้นุรักษ์ไว ้
น าทา่นชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ยา่นเมอืงเกา่ที่
ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือ้ผา้บตูคิ เป็น
ยา่นทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคาร
เกา่อาย ุ200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่ี
ระดบัสงูสดุๆ ของเมอืงนี ้ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ยรา้น
ภาพวาด และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม
นาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเคน่ อาย ุ800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆ
ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนต์
รัทเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรอืหลมุหม ีสตัวท์ี่
เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืง
ตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แหง่กลางเมอืงทา่มกลางเทอืกเขานอ้ย
ใหญ ่นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงนีแ้หละ คอื สวสิฯ แบบสดุสดุ อยา่งที่



 
หลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผัส และยังเคยใชเ้ป็นฉากถา่ยท าภาพยนตรไ์ทยเรือ่ง 
“วันนีท้ีร่อคอย“ อกีดว้ย 
จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่พกัผอ่น ชืน่ชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุง่หญา้
กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ล็กๆ น่ารัก สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง หรอืชอ้ปป้ิง
สนิคา้คณุภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาชอ็คโกแลต, มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ 
จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

ทีพ่ัก  HOHENECK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง     อนิเทอลำเกน้ - แองเกลิเบริก์ - ลเูซริน์ - ซูรคิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (86 กม.)  

*.*. หมายเหต ุ: ทา่นทีต่อ้งการน่ังกระเชา้ขึน้ยอดเขาทติลติ กรณุาแจง้หวัหนา้ทัวรก์อ่น
ลว่งหนา้คา่กระเชา้เริม่ตัง้แต ่92 CHF *.*. 
ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร ์ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตาก

อากาศทีโ่ดง่ดงัของสวสิและยังมคีวามส าคญัในดา้นการกอ่ก าเนดิสมาพนัธรัฐ
อกีดว้ย เมอืงนีต้ัง้อยูร่มิทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ ือ่วา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอร ์อนั
หมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธรั์ฐ  

 น าทา่นถา่ยรปูกบัอนุสาวรยีส์งิโตแกะสลกัรมิหนา้ผาสญัลกัษณ์แหง่ความกลา้
หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิทีเ่สยีชวีติ 
จากการปกป้องพระราชวังตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCKหรอืCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงทีม่อีายกุวา่ 
600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ ้ารอยส ์ ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนทีบ่อกเลา่
ถงึประวัตศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ีสะพานนีเ้คยถกูไฟไหมเ้สยีหาย
อยา่งมากใน ค.ศ. 1993 แตไ่ดรั้บการซอ่มแซมใหมจ่นอยูใ่นสภาพทีด่ี
เหมอืนเดมิเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดงั เชน่ 
บคุเคอเรอร,์ กอืเบอลนิ, เอ็มบาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึรา้นชอ็คโกแล็ตและช ้

อปป้ิงสนิคา้ชัน้ดทีีม่ชี ือ่เสยีงตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ (ZURICH) (52 
กม.) น าทา่นชมเมอืงซรูคิบรเิวณถนน 
BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุใน
เมอืงซรูคิ และใหญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนน
สายนีไ้มใ่ชถ่นนสายทีด่ทีีส่ดุในสวสิอยา่งเดยีว
เทา่นัน้ แตย่งัเป็นถนนทีด่ทีีส่ดุในยโุรปเลยทเีดยีว 
เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชม

ยา่นเมอืงเกา่ โบสถใ์หญป่ระจ าเมอืง ทีม่คีวามงดงามของศลิปะทีผ่สมผสานกนั
ระหวา่งสวสิและเยอรมนั อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมเมอืง และพักผอ่นอริยิาบถตาม
อธัยาศยั ... 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงซรูคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 



 
21.55 น.         ออกเดนิทางกลบัสู ่ กรงุเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์ เทีย่วบนิที ่
EK086/EK372 
 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง                กรงุเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงดไูบ 2155-0710*.*.*. 
18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
 

**********  
 
 

อตัรำคำ่ใชจ้ำ่ย 
  

อตัราคา่ใชจ้า่ย 
ผูใ้หญ ่
พักหอ้งคู ่

เด็กต า่กวา่ 
12 
กบั 1 
ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 
12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่
ไมม่เีตยีง
เสรมิ 

พักเดีย่ว  
จา่ยเพิม่ 

8-14 พ.ย. / 14-20 พ.ย.  
22-28 พ.ย. /  30 พ.ย.-6 
ธ.ค.  
4-10 ธ.ค. / 5-11 ธ.ค.  
6-12 ธ.ค. 

38,888.- 8,500. 

 
** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบนิมกีำร ขึน้

รำคำของภำษนี ำ้มนั** 
 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท์เดนิทำงภำยในประเทศหรอืระหวำ่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่นไดท้ ำกำรจองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ที่
ทรำบ กอ่นกำรช ำระเงนิคำ่ต ัว๋ดงักลำ่ว ถำ้เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 

 
อตัรำนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 
จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 



 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่น

ใหญจ่ะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศ 
เนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเทา่ตวั 
หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการ
เปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่คา่ทัวรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความเหมาะสม
และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั  
** เนือ่งจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่น
ละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพัก
แบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั
เนือ่งจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ
ในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
** กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและ
หอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ
เหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่
มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และ
หอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
6. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที)่  
คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตาม
กรมธรรม)์  
คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการ
สง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง
บรษัิทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, 
เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เทา่นัน้ 
 
อตัรำนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทาง

ของไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีม

หนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ 



 
จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิ
การเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง  
7. คา่ทปิทา่นละ 60.- ยโูร 
8. คา่วซีา่เชง็เกน้ 4,500 บาท 

กรณุำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิท ัง้หมด 
ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลกูคำ้รำย

ตอ่ไป  
เง ือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง  
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์
ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยเตม็จ านวน  
2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน  
3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัิ
ตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่ง
รวดเร็วในกรณทีีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 ราคาทัวรเ์มือ่จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้พราะไมม่กีารรฟัีนใดๆทัง้ส ิน้ 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า

ใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่
บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของ
ทา่น  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ 
เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้
คอื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และ
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
 กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระ

คา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง 



 
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจ าตัว๋
เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีีก่รุป๊ออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ 

ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของ

เจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
หมำยเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ป

ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณี
นีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ 

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณทีี่
กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ
ไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) 
เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตาม

รายการ หรอืถกูปฏเิสธการ 
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใิน
นามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทน
ของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่

เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่น

ไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 



 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่น
จัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้

สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใิน
นามของบรษัิทฯเมือ่ทา่นได ้ ช าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับ
ในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
 ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นการ

พจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทำงสถำนทตูฯเทำ่น ัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขอ
อภยัมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไข

ของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณทีี ่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้
มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการ
เดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของ
ผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมี
พฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจของคน 

สว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ 
เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานใน
ทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / 
เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 
ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจอง 

ทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทาง
ทา่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ 
กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขาย
กอ่นเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยนืยนัจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ 
บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
 ใน1 วัน คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 

08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่
ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจว้
แลว้ขา้งตน้ 



 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มี
โรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมง
ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจาก
การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ 

โดยจัดหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน 
เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถ
รับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน
, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธ
ออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ ี
อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษ
ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตาม
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 
เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความ
คมุโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย 
บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ำรขอ
สงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยั
ของทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทาง
ในครัง้นี”้ 

 
 
 

เอกสำรประกอบกำรกำรยืน่วซีำ่สวสิฯ,ฝร ัง่เศส  
ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 10-15 วนัท ำกำร 
ยืน่วซีำ่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact (สำทรซติี)้ 
เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร
ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู และระหวำ่งรอผลกำรอนมุตัวิซีำ่ 
ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลำยืน่วซีำ่นอ้ยกวำ่ 15 วนั นบัจำกวนัเดนิทำง มคีำ่ Fast 
Track เพิม่เตมิอกี ทำ่นละ 2,600 บำท  
 



 
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ 
เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศนูยร์ับยืน่ จะเป็นผู ้
ก าหนดวนัยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่อยา่ง
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอื
เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 
1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 
เดอืน หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
(ความยาวของหนา้กรณุาวดัจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 
ภำพถำ่ยจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดำ้นบนของหวัไหล ่โดยตอ้งเห็น
ใบหนำ้  70-80% ของภำพอยำ่งชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส ิง่ต่างๆบนใบหนา้หรอืศรีษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง 
ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ย
ปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 
Statement เทา่นัน้) 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น 
พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ 
ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท า
งาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO 



 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
 
5. เอกสารสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเดก็อายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดย
มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอ
ตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณทีีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่
ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทาง
มาสมัภาษณก์บับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวี
ซา่เทา่นัน้ 
 
เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำกทำง

สถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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