
 

 

รหัสทัวร 1900058 
ทัวรสวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน   ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2    
แวะถายภาพความงามของปราสาทซีลอน   ชมกลาเซีย 3000   ชมทะเลสาบเจนีวา
และน้ําพุจรวด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก       สนามบนิสุวรรณภูมิ 
20.00 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 แถว T เคานเตอรสาย

การบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่จากบริษทัฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกให
ทานกอนขึ้นเคร่ือง 

21.25 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางสู กรุงมิลาน ประเทศอิตาล ี โดย สายการบินเอมิเรตส (EK) 
เที่ยวบินที ่EK373/EK101 

 
วันทีส่อง สุวรรณภูมิ - ดูไบ - มิลาน 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ 0050-0335 *.*.*. 
08.15 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน  (MILAN) ประเทศอิตาล ีเมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจที่สําคญัของอิตาล ีเมืองทีข่ึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน …หลังผานพธิีการ
ตรวจคนเขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 
*.*.*. หมายเหต ุ: ชวงวันเดินทาง 10-16 พ.ค. เที่ยวบินจะเปน EK385 (01.15-
04.45) // EK205 (09.45-14.20) *.*.*. 
จากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบ
กอธคิทีห่รูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกอืบ 500 ป โดยเร่ิมสรางต้ังแต ป 
ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็คอืการตกแตงประดบัประดาที่เนนความหรูหราอยาง
เต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มีจาํนวนกวา 3,000 ช้ิน ขวามอืของโบสถมี
อาคารทรงกากบาทหลงัหน่ึง และหลงัคามุงดวยกระเบ้ืองโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” 
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษตัริยวคิเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษตัริยของอิตาลใีน
การรวมชาต ิ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่

สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีช่ือเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะ
นอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค 
คาเฟ� สามารถน่ังจิบ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผาทันสมัย ดังน้ันหากทาน
ไมคดิจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟกค็วรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคารหลัง
น้ีใหได หรือหากทานยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอน
เต นโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยานชอปปم�งที่ขึ้นช่ือทีสุ่ดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโม
กับลานกวางแหงหน่ึง ...อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย  

ค่ํา *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเทา 



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

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชม
ทิวทศันสวยอันงดงามตลอดเสนทาง ….นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ เพือ่
เดินทางสูเมอืงเซอรแมท….เดินทางถงึ เมืองเซอรแมท(ZERMATT) เมืองตากอากาศที่
งดงามดุจสวรรคบนดินอยูสงูกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไวใหมี
แตอากาศบริสุทธิ ์โดยหามรถที่ใชแกส และน้ํามันเขามา นอกจากรถไฟฟ�า และรถมา ที่
มีไวบริการนักทองเที่ยว ซึง่ทานจะประทบัใจกบัประสบการณการเดินทางคร้ังน้ี ทานจะ
ไดชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซึ่งยอดเขาน้ีเปนโลโกของพาราเมาท
พิคเจอรและอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท 

  อิสระใหทานเพลิดเพลินเดินชมตวัเมืองและเลอืกซื้อสินคาหลากหลายชนิด ตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางกลับสูเมอืงแทช (TAESCH) โดยรถไฟ ออกเดินทางตอสู เมอืงมองเท
รอ (MONTREUX) (139  กม.) เปนเมืองพกัตากอากาศที่ไดรับสมญานามวาเปน 
ไขมกุริเวียราแหงสวติเซอรแลนด และที่น่ียงัเปนศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรม
ที่เล่ืองช่ือจนไดรับความนิยมสงูสุดแหงหน่ึงของยุโรป …..นําทาน แวะถายภาพความงาม
ของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งต้ังอยูบนจดุยทุธศาสตรทีดี่ที่สดุ 
และทําเลทีง่ดงามที่สุดแหงหน่ึงของมองเทรอ อีกทัง้ยงัเคยเปนสถานท่ีคุมขังนักโทษ
การเมืองทีม่ีช่ือเสียงในอดีตอกีดวย  

ที่พัก  VILLA TOSCANE หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่ี่    มองเทรอ - โกลดปูยง - ยอดเขากลาเซียร 3000 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโกลดูปยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมืองที่เปน
ที่ต้ังของสถานีกระเชา ไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125  คน 
ชม กลาเซีย 3000 เปนยอดเขาสงู 3,000 เมตร โดยใชเวลาเพียง 15 นาที ที่เรียกวา 
กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ไดรับการขนานนามใหมวา กลาเซียร 3,000  … ไมรวม
คาขึ้นกระเชาไฟฟ�า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีทองฟ�าแจมใสตองการน่ังกระเชาขึ้นยอด
เขากรุณาแจงหวัหนาทวัรกอนลวงหนา*.*. ออกเดินทางตอสู กรุงเจนีวา (GENEVA) 
(134 กม.) พันธรัฐที่เลก็ที่สุดของสวิส ต้ังอยูริม ทะเลสาบเจนีวานําทาน ชมเมืองเจนีวา 
เมืองที่วากันวาเปนพันธรัฐสวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจากนโยบาย
ตางประเทศ ศาสนาและเปนทีต้ั่งของธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุ



 
จรวด (JET D’EAU) ที่สามารถสงน้ําขึ้นทองฟ�าไดสงูถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณ
อยางหน่ึงของเจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถงึ
ความสําคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬิกาที่มตีอเจนีวา 

ที่พัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเทา 
 
วันทีห่า    เจนีวา - โลซานน - เบิรน - อินเทอลาเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
นําทานน่ังรถโคชเขาสู เมอืงโลซานน (LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซึ่งต้ังอยูบน  ฝم�ง
เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองทีม่ีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สดุ
เมืองหน่ึงของสวติเซอรแลนด มปีระวติัศาสตรอันยาวนานมาต้ังแตศตวรรษที ่4 ต้ังอยูบน
เนินเขาริมฝم�งทะเลสาบเจนีวา จึงมคีวามสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพษิ เมอืงน้ียงัเปนเมืองที่มคีวามสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปน
เมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา..นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (BERNE) (101 กม.) 
เมืองทีม่ีน้ําพมุากที่สุดเมืองหน่ึงของยุโรป และเปนเมอืงโลกทางดานวัฒนธรรมท่ีองคการ
ยูเนสโกใหอนุรักษไวนําทานชมเมืองเบิรน ชมมารคกาสเซ ยานเมืองเกาที่ปจจุบันเต็มไป
ดวยรานดอกไม และรานเส้ือผาบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนตจงึเหมาะกบัการเดินเที่ยว ชม
อาคารเกาอาย ุ200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนทีม่ีระดับสูงสดุๆ ของเมืองน้ี 
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา 
ไซท กล็อคเคน อาย ุ800 ปทีม่ี “โชว” ใหดทูกุๆช่ัวโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหาร
เซนตวินเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวที่เปนสัญลักษณของ
กรุงเบิรน จากน้ันนําทานเดินทางสู เมอืงอินเทอลาเกน (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืง
ตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลางเมอืงทามกลางเทือกเขานอยใหญ 
นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสดุ อยางที่หลายคนยงัไม
เคยไดสมัผัส และยงัเคยใชเปนฉากถายทําภาพยนตรไทยเร่ือง “วันน้ีที่รอคอย“ อีกดวย 
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนพกัผอน ช่ืนชมบรรยากาศของตัวเมืองทีม่ีทุงหญากวาง
กลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ นารัก สรางสีสันใหตัวเมอืง หรือชอปปم�งสินคาคุณภาพดี
ของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มดีพกอเนกประสงค ฯลฯ จนกระทั่งไดเวลาอัน
สมควร  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก  HOHENECK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 



 
วันทีห่ก แองเกิลเบริก - ลูเซิรน - มิลาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย *.*.*.  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหตุ : 

อากากาศดทีองฟ�าแจมใสทานทีต่องการน่ังกระเชาขึ้นยอดเขาทิตลติ *.*.*. รวมคาขึ้น
เขาทติลิต เรียบรอยแลว *.*.*. 

 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช เมืองตากอากาศที่
โดงดงัของสวิสและยงัมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีกดวย เมืองน้ี
ต้ังอยูริมทะเลสาบขนาดใหญที่ช่ือวา เวียวาลดสแตรทเตอร อันหมายถงึทะเลสาบสี่พนัธ
รัฐ นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสงิโตแกะสลักริมหนาผาสัญลกัษณแหงความกลาหาญ 
ซื่อสัตย และเสียสละทีถู่กสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวติ จากการปกป�อง
พระราชวังตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และชมสะพานคาเปล(KAPELBRUCKหรือ
CHAPEBRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมืองที่มีอายุกวา 600 ป ทอดตัวขามแมน้ํา
รอยส  ตลอดสะพานประดบัดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึงประวติัศาสตรของประเทศได
เปนอยางดี สะพานน้ีเคยถกูไฟไหมเสียหายอยางมากใน ค.ศ. 1993 แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพทีดี่เหมือนเดิมเพลิดเพลินกบัการชอปปم�งทีม่ีรานตัวแทน
จําหนายนาฬิกาช่ือดัง เชน บุคเคอเรอร, กอืเบอลิน, เอ็มบาสซ่ี รานขายของที่ระลกึ
รานช็อคโกแลต็และชอปปم�งสินคาช้ันดีที่มช่ืีอเสียงตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) (244  กม.) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่
สําคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน … เพื่อเดินทางกลับสู 
ประเทศไทย 

22.20 น.   ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK92/EK372 
 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ 0625-0940  *.*.*. 
19.15 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
อัตราคาบริการ 

อัตราคาใชจาย 
ผูใหญ 
พักหอง

คู 

เด็กต่ํากวา  
12กบั 1 
ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียเสริม 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

10-16 พ.ค. //  5-11 มิ.ย.  
18-24 ก.ย. // 25 ก.ย. – 1 ต.ค.  39,999.- 8,500.- 

 
 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับ
การเปล่ียนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทวัรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไม

มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภมูิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับ
ขึ้นหลายเทาตวั หากวันเขาพกัตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผล
ทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักที่เมอืงเดิม โดยบริษทัจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกนั และ
บางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขา
พัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถ
จัดหาได ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหองพกั 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีที่มงีานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับ
ประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 50.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 4,500.- บาท (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบริการใหกับตัวแทน

การยื่น) (หากสถานทตูไดกาํหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได 
กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ  

เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถอืเปนสัญญา การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
 
 



 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวนั
จอง มฉิะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวีซา
หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึน้จริง 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมอืงที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับสาย
การบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือ

มดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวซีา / 
คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีทีก่รุป
ออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอบัุติเหต,ุเจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินให

ระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพือ่จะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

 
 
 
 



 
หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัยที่ทาง 
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมือ่ทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษัทฯ 
กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขตางๆของบริษทั ที่ไดระบุไวทัง้หมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่ไมวา

เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคนืเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  



 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑตู 
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะ
ถูกบันทกึไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของเอกสารวีซา 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวซีา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมอืในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวีซา 
จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาทีข่อง
บริษัทฯกอนทกุคร้ังมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสขุของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ความ
ปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแง
จะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 



 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซือ้

ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 
  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอ

คํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว
ทัวรน้ันยกเลิก บริษทัฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 
น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไข
ปรับเปล่ียน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่
บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 
 

ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 
 



 
“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 

 
เอกสารประกอบการการย่ืนวีซาสวสิฯ  
(กรณุาสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ืออัพเดทขอมูลเอกสารอีกครั้งนึง) 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทาํการยื่นวีซาแสดงตนศูนยย่ืนวซีา เดอะ
พลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร ถนนพญาไท แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน 
กทม 10330เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสอืเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอ
ผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษทัทวัร จะตองทําการยืน่วีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดย
การยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยรับยื่น จะเปนผูกําหนดวันยื่นวซีาเทาน้ัน 
ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันทีก่าํหนดได อาจมคีาใชจายเพิม่เตมิ (Premium) ดังน้ี 
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมีควิ
แลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไม
ชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 
 กวาง 1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตาหรือ
เคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะ
หมกึ) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถงึขางประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 
ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-80% ของ
ภาพอยางชัดเจน 
2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและค้ิวจะตองปรากฏบนภาพถาย 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดอืนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 



 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม 
พี่นอง ทีม่ีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธระหวางผูทีอ่อกให และผูทีถ่กูรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบาน 
**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจาํ และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ อายุไม
เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยืน่) 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาสติูบัตร (กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนามรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
- สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยนิยอม
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกดั 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบิ่ดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทาํจดหมายช้ีแจงวาทําไม
ไมม ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทตูดวย ทัง้สองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวซีา
เทาน้ัน 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

(ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต  
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ) 

คาแปลเอกสารในกรณี ย่ืนเดียว ใบละ 500.- บาท (ศนุยรับย่ืนเปนผูเรียกเก็บ) 
 

 


