รหัสทัวร 1900058
ทัวรสวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK)
ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน ชอปปง ﻥภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2
แวะถายภาพความงามของปราสาทซีลอน ชมกลาเซีย 3000 ชมทะเลสาบเจนีวา
และนํ้าพุจรวด
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สนามบินสุวรรณภูมิ
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคานเตอรสาย
การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษท
ั ฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกให
ทานกอนขึ้นเครือ
่ ง
(เวลาทองถิ่น) เดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส (EK)
เที่ยวบินที่ EK373/EK101
สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0050-0335 *.*.*.
(เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจที่สาํ คัญของอิตาลี เมืองทีข่ ึ้นชือ
่ วาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น …หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอยแลว...
*.*.*. หมายเหตุ : ชวงวันเดินทาง 10-16 พ.ค. เที่ยวบินจะเปน EK385 (01.1504.45) // EK205 (09.45-14.20) *.*.*.
จากนั้นนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบ
กอธิคทีห
่ รูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเริ่มสรางตัง้ แต ป
ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็คอ
ื การตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยาง
เต็มที่โดยเฉพาะรูปปﻥนรอบตัวอาคาร มีจาํ นวนกวา 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถมี
อาคารทรงกากบาทหลังหนึง่ และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต”
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริยว ค
ิ เตอรเอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริยข องอิตาลีใน
การรวมชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทาน ชอปปﻥงภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปง ﻥอาเขตที่
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเลนๆวาเปนหองนั่งเลนของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรา นกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค
คาเฟ สามารถนัง่ จิบ คาปูชิโน นัง่ ดูหนุม
 สาว แตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย ดังนั้นหากทาน
ไมคด
ิ จะชอปปﻥงหรือนัง่ กินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลัง
นี้ใหได หรือหากทานยังติดใจในเรื่องชอปปง ﻥก็สามารถไปชอปปง ﻥตอไดยังถนนเวีย มอน
เต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยานชอปปﻥงที่ขึ้นชื่อทีส
่ ุดของเมืองนี้ ตั้งอยูระหวางโบสถดูโอโม
กับลานกวางแหงหนึง่ ...อิสระใหทา นชอปปﻥงตามอัธยาศัย
*.*.*. อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเทา
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มิลาน - แทซ - เซอรแมท - มองเทรอ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชม
ทิวทัศนสวยอันงดงามตลอดเสนทาง ….นําทานเดินทางสูส
 ถานีรถไฟเมืองแทซ เพือ
่
เดินทางสูเ มืองเซอรแมท….เดินทางถึง เมืองเซอรแมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศที่
งดงามดุจสวรรคบนดินอยูสงู กวาระดับนํ้าทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมี
แตอากาศบริสุทธิ์ โดยหามรถที่ใชแกส และนํา้ มันเขามา นอกจากรถไฟฟา และรถมา ที่
มีไวบริการนักทองเที่ยว ซึง่ ทานจะประทับใจกับประสบการณการเดินทางครัง้ นี้ ทานจะ
ไดชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซึ่งยอดเขานี้เปนโลโกของพาราเมาท
พิคเจอรและอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท
อิสระใหทานเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินคาหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางกลับสูเมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ ออกเดินทางตอสู เมืองมองเท
รอ (MONTREUX) (139 กม.) เปนเมืองพักตากอากาศที่ไดรับสมญานามวาเปน
ไขมก
ุ ริเวียราแหงสวิตเซอรแลนด และที่นี่ยงั เปนศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรม
ที่เลื่องชือ
่ จนไดรับความนิยมสูงสุดแหงหนึง่ ของยุโรป …..นําทาน แวะถายภาพความงาม
ของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตัง้ อยูบนจุดยุทธศาสตรทด
ี่ ีที่สด
ุ
และทําเลทีง่ ดงามที่สุดแหงหนึง่ ของมองเทรอ อีกทัง้ ยังเคยเปนสถานที่คม
ุ ขังนักโทษ
การเมืองทีม
่ ีชื่อเสียงในอดีตอีกดวย
VILLA TOSCANE หรือเทียบเทา
มองเทรอ - โกลดูปยง - ยอดเขากลาเซียร 3000
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโกลดูปยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองที่เปน
ที่ตงั้ ของสถานีกระเชา ไฟฟาขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน
ชม กลาเซีย 3000 เปนยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเวลาเพียง 15 นาที ที่เรียกวา
กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ไดรับการขนานนามใหมวา กลาเซียร 3,000 … ไมรวม
คาขึ้นกระเชาไฟฟา *.*. หมายเหตุ : อากาศดีทองฟาแจมใสตองการนัง่ กระเชาขึ้นยอด
เขากรุณาแจงหัวหนาทัวรกอนลวงหนา*.*. ออกเดินทางตอสู กรุงเจนีวา (GENEVA)
(134 กม.) พันธรฐั ที่เล็กที่สุดของสวิส ตัง้ อยูรม
ิ ทะเลสาบเจนีวานําทาน ชมเมืองเจนีวา
เมืองที่วา กันวาเปนพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจากนโยบาย
ตางประเทศ ศาสนาและเปนทีต
่ งั้ ของธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํา้ พุ
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จรวด (JET D’EAU) ที่สามารถสงนํา้ ขึ้นทองฟาไดสงู ถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณ
อยางหนึ่งของเจนีวา ชมนาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มต
ี อเจนีวา
EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเทา
เจนีวา - โลซานน - เบิรน
 - อินเทอลาเกน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําทานนัง่ รถโคชเขาสู เมืองโลซานน (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึ่งตัง้ อยูบน ฝงﻤ
เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองทีม
่ ีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สด
ุ
เมืองหนึง่ ของสวิตเซอรแลนด มีประวัตศ
ิ าสตรอันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ตั้งอยูบน
เนินเขาริมฝง ﻤทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยงั เปนเมืองที่มค
ี วามสําคัญสําหรับชาวไทยเนือ
่ งจากเปน
เมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา..นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (BERNE) (101 กม.)
เมืองทีม
่ ีนํ้าพุมากที่สุดเมืองหนึง่ ของยุโรป และเปนเมืองโลกทางดานวัฒนธรรมทีอ
่ งคการ
ยูเนสโกใหอนุรักษไวนําทานชมเมืองเบิรน ชมมารคกาสเซ ยานเมืองเกาที่ปจจุบันเต็มไป
ดวยรานดอกไม และรานเสื้อผาบูตค
ิ เปนยานที่ปลอดรถยนตจงึ เหมาะกับการเดินเที่ยว ชม
อาคารเกาอายุ 200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนทีม
่ ีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา
ไซท กล็อคเคน อายุ 800 ปทม
ี่ ี “โชว” ใหดท
ู ก
ุ ๆชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหาร
เซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวที่เปนสัญลักษณของ
กรุงเบิรน จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (56 กม.) เมือง
ตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมืองทามกลางเทือกเขานอยใหญ
นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยางที่หลายคนยังไม
เคยไดสม
ั ผัส และยังเคยใชเปนฉากถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย“ อีกดวย
จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนพักผอน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองทีม
่ ีทงุ หญากวาง
กลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ นารัก สรางสีสันใหตวั เมือง หรือชอปปﻥงสินคาคุณภาพดี
ของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค ฯลฯ จนกระทั่งไดเวลาอัน
สมควร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน
้ เมือง
HOHENECK HOTEL หรือเทียบเทา
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แองเกิลเบิรก - ลูเซิรน
 - มิลาน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นําทานออกเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก
 (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหตุ :
อากากาศดีทองฟาแจมใสทานทีต
่ องการนัง่ กระเชาขึ้นยอดเขาทิตลิต *.*.*. รวมคาขึ้น
เขาทิตลิต เรียบรอยแลว *.*.*.
นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช เมืองตากอากาศที่
โดงดังของสวิสและยังมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองนี้
ตั้งอยูรม
ิ ทะเลสาบขนาดใหญที่ชอ
ื่ วา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถึงทะเลสาบสี่พน
ั ธ
รัฐ นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสงิ โตแกะสลักริมหนาผาสัญลักษณแหงความกลาหาญ
ซื่อสัตย และเสียสละทีถ
่ ูกสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวต
ิ จากการปกปอง
พระราชวังตุยเลอลีสในฝรัง่ เศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือ
CHAPEBRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมืองที่มีอายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมนํ้า
รอยส ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึงประวัตศ
ิ าสตรของประเทศได
เปนอยางดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหมเสียหายอยางมากใน ค.ศ. 1993 แตไดรบ
ั การ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพทีด
่ ีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการชอปปง ﻥทีม
่ ีรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาชื่อดัง เชน บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ รานขายของที่ระลึก
รานช็อคโกแล็ตและชอปปง ﻥสินคาชั้นดีที่มชี ื่อเสียงตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) (244 กม.) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น … เพื่อเดินทางกลับสู
ประเทศไทย
22.20 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK92/EK372
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
กรุงเทพ ฯ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 0625-0940 *.*.*.
19.15 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
อัตราคาใชจาย
10-16 พ.ค. // 5-11 มิ.ย.
18-24 ก.ย. // 25 ก.ย. – 1 ต.ค.

ผูใหญ
พักหอง
คู

เด็กตํ่ากวา
12กับ 1
ผูใหญ
39,999.-

เด็กตํ่ากวา12
กับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียเสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,500.-

อัตรานี้รวม
1. คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น (ใน
กรณีมีความประสงคอยูต
 อจะตองอยูภ
 ายใตเงือ
่ นไขของสายการบินและมีคา ใชจายเกิดขึ้นสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. คาหัวหนาทัวรนาํ เที่ยวตามรายการ
5. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมสวนใหญจะไม
มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับ
ขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผล
ทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิม
่ คาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษท
ั จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
** เนื่องจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอ
 งพักแบบหองเดี่ยว
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมตด
ิ กัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม
่ ีอุณหภูมิตาํ่
** กรณีที่มงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคา โรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัต และไมมอ
ี างอาบนํ้า ซึง่ ขึ้นอยูกบ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบต
ั ิเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจา ยในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทานั้น)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]เทานั้น

อัตรานี้ไมรวม

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดิ น ทาง, ค า นํ้า หนั ก เกิ นจากทางสายการบิ น กํ า หนดเกิ นกว า 30 กก.และมากกว า 1 ชิ้ น , ค า
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี
4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ
6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7. คาทิปทานละ 50.- ยูโร
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เนื่องจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทน
การยื่น) (หากสถานทูตไดกาํ หนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได
กรณีถามีคาใชจา ยเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทานั้น)
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
เพราะรายการทัวรที่ทานไดรบ
ั ถือเปนสัญญา การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา**

เงื่อนไขการจอง
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน
้ จริง
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณี
ที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทานละ 3,000 บาท
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ
คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบต
ั ิเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวต
ิ
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสาย
การบินและตัวแทนบริษัทที่ตา งประเทศ (ทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับดุลพินิจของสายการบินและบริษท
ั
ตางประเทศ))
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบ
ั การอนุมต
ั วิ ีซาจากทางสถานทูต (วีซา ไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา /
คามัดจําตั๋วเครือ
่ งบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีทก
ี่ รุป
ออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพิม
่ เติมจากทางบริษท
ั ฯอีกครั้งนึง)
- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชีวต
ิ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินให
ระบุขอ
 ความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพือ
่ จะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทัง้ นี้ขึ้นอยูกบ
ั ดุลพินิจของสายการบินและบริษท
ั ตางประเทศ) ทั้งนีท
้ านจะตองเสีย
คาใชจา ยที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครือ
่ งบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว

หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
รวมถึงกรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน)
เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอ
 งแจงใหทราบลวงหนา
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
- กรณีทค
ี่ ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษท
ั ฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง
- เมือ
่ ทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทก
ุ ขอแลว ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่ องบริษัทฯ
กอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูก
 ับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรว มเดินทางเปนสําคัญ….
- หลังจากทีม
่ ก
ี ารจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขตางๆของบริษท
ั ที่ไดระบุไวทงั้ หมด
- นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉก
ุ เฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัตต
ิ รงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทม
ี่ ีรา งกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉก
ุ เฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผท
ู ม
ี่ ีปญ
 หา
ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา
เหตุผลใดๆตามทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูร วมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนท
ี้ างบริษท
ั ฯ ยินดีคน
ื เงินใหทงั้ หมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอื่นใหถาตองการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอ
 งแจงใหทราบ
ลวงหนา

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
เนื่ อ งจากรายการทั ว ร นี้เป นแบบเหมาจ า ยเบ็ ด เสร็ จ หากท า นสละสิท ธิ์ ก ารใช บ ริ ก ารใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซา แลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซา ในแตละประเทศ จะ
ถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไมวา จะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษท
ั ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขตางๆของเอกสารวีซา
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม
อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํ ระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต
็ องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ
ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษท
ั ฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม
่ เติม ทางบริษท
ั ฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
ทางบริษัทฯ เปนแคตวั แทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมต
ั ิวีซา
จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทานั้น ซึง่ อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษท
ั ฯ
จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทก
ุ ขอแลว ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯกอนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆทัง้ สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
 ับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูร วมเดินทางเปนสําคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลก
ู คาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รก
ั เกียจของคนสวนใหญเชนไมรก
ั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม
่ สุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ
 ื่นชักชวนผูผ
 ื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทา นทีม
่ ค
ี รรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ
่ ความ
ปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทา นทีม
่ ีเด็กทารกอายุตํ่ากวากวา 2 ขวบ
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแง
จะไปรบกวนผูเดินทางทานอื่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต
่ องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ
้
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน)
ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอ
คํายืนยันวาทัวรนั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว
ทัวรนั้นยกเลิก บริษท
ั ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจา ยนั้นได
ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริม
่ งาน 08.00
น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไข
ปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่
บริษัทฯ แจงแลวขางตน
หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ
หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด
ขอความซึง่ ถือเปนสาระสําหรับทานผูม
 ีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา
โรงแรมที่ พั ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ ท อ งเที่ ยวพร อ มทั้ ง การสั ม มนา ดู ง าน เพื่ อ ความ
สะดวกสบาย และเกิ ด ประโยชน สูง สุด ในการเดิ นทาง ทั้ ง นี้ท างบริ ษั ท ฯ ไม สามารถรั บ ผิ ด ชอบใน
อุบั ติ เหตุ ห รือ ความเสียหายที่ เกิ ด จากโรงแรมที่พั ก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุ บั ติ เหตุ รวมถึง ภั ย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีค วามคุม ครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมื องของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอี ย ดด า นการเดิ น ทาง อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามความจํ า เป น หรื อ เพื่ อ ความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครัง้ นี้”
เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ
(กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพื่ออัพเดทขอมูลเอกสารอีกครั้งนึง)
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 10-15 วันทําการยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะ
พลาซา, ชั้น 4 ยูนต
ิ ที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กทม 10330เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอ
ผลการอนุมัตวิ ีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครัง้ กับบริษท
ั ทัวร จะตองทําการยืน
่ วีซา ประเภทหมูค
 ณะ เทานัน
้ โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูก
 ําหนดวันยื่นวีซาเทานัน
้
ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก
่ าํ หนดได อาจมีคาใชจา ยเพิม
่ เติม (Premium) ดังนี้
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีควิ
แลวจะไปยืน
่ 1,500
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา อยางนอย 2
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด
กวาง 1.5 x สูง 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขางประมาณ 3.5*4.5 ซม.)
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา 70-80% ของ
ภาพอยางชัดเจน
2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ
2.2 ใบหูและคิ้วจะตองปรากฏบนภาพถาย
3. หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสว นตัวของผูเดินทาง
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน
Statement เทานั้น)

3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม
พี่นอง ทีม
่ ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น)
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจา ยในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท
 อ
ี่ อกให และผูทถ
ี่ ก
ู รับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบาน
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มชี ื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ อายุไม
เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทํางาน
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM
IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยน
ื่ )
5. เอกสารสวนตัว
- สําเนาทะเบียนบาน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาสูติบต
ั ร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนามรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลีย
่ น) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
วาฝายใดเปนผูม
 ีอาํ นาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

*** กรณีที่บด
ิ าหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชีแ้ จงวาทําไม
ไมมี passport ***
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชือ
่ รับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทัง้ สองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น)
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทานั้น
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
(ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรือ
่ ย ๆ)
คาแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเปนผูเรียกเก็บ)

