
 

 

รหัสทัวร FNT1903256 
ทัวรอิตาลี สวิตเซอรแลนด Dolomite 9 วัน 6 คืน (EK) 
กรุงมิลาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 เมืองเซอรแมท  
ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ปราสาทซีลอน ชมกลาเซีย 3000 กรุงเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา  
น้ําพุจรวด ชมนาฬิกาดอกไม เมืองโลซานน มหาวิหารเซนตวินเซนตรัทเฮาส เมืองอินเทอลาเกน 
เมืองลูเซิรน อนุสาวรียสิงโตแกะสลัก ชมสะพานคาเปล 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ 
17.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคานเตอร

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีจากบริษัทฯ จะคอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง 

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

 
วันที่สองของการเดินทาง    สุวรรณภูม ิ- ดูไบ - มลิาน 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ 0050-0345 *.*.*. 
07.45 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน  (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมืองท่ีขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น …หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอยแลว... 

จากน้ันนําทาน ชมโบสถดูโอโมแหงมิลาน โบสถใหญ
อันดับ 3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา 
และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป โดยเร่ิม
สรางต้ังแต ป ค.ศ.1386 และที่นาท่ึงของโบสถ ก็คือ
การตกแตงประดับประดาที่เนนความหรูหราอยาง
เต็มท่ีโดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 
3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาท

หลังหน่ึง และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพื่อเปน
อนุสรณแกกษัตริยวิคเตอรเอมมานูเอลที ่2 ปฐมกษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย นําทาน ชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอปปم�งอาเขตที่

สวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก มช่ืีอเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน 
เพราะนอกจากจะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกัน
วา ไซด วอลค คาเฟ� สามารถน่ังจบิ คาปูชิโน น่ังดูหนุมสาว แตงกายดวยเส้ือผา
ทันสมัย ดังน้ันหากทานไมคิดจะชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟก็ควรที่จะตองไปเดินเลน
ชมความงดงามของอาคารหลังน้ีใหได หรือหากทานยังติดใจในเร่ืองชอปปم�ง ก็
สามารถไปชอปปم�งตอไดยังถนนเวีย มอนเตนโปเลโอเน ซึ่งถือเปนยานชอปปم�งที่ข้ึน
ชื่อท่ีสุดของเมืองน้ี ต้ังอยูระหวางโบสถดูโอโมกับลานกวางแหงหน่ึง ...อิสระให
ทานชอปปم�งตามอัธยาศัย 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  GRAND MILANO MALPENSA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สามของการเดินทาง    มิลาน - แทซ - เซอรแมท - มองเทรอ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา 
ชมทิวทัศนสวยอันงดงามตลอดเสนทาง ….นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ 
เพื่อเดินทางสูเมืองเซอรแมท….(คารถไฟข้ึนสูเซอรแมทรวมในรายการทัวรแลว) 
เดินทางถึง เมืองเซอรแมท  (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรคบน
ดินอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 1,620 เมตร ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใหมีแตอากาศ

บริสุทธ์ิ โดยหามรถที่ใชแกส และน้ํามันเขามา นอกจาก
รถไฟฟ�า และรถมา ทีม่ีไวบริการนักทองเท่ียว ซ่ึงทานจะ
ประทับใจกบัประสบการณการเดินทางคร้ังน้ี ทานจะไดชม
ความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮอรน ซ่ึงยอดเขาน้ี
เปนโลโกของพาราเมาทพิคเจอรและอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเก
รอนากรัท *.*.*. ไมรวมคาขึ้นเขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร 

*.*.* อิสระใหทานเพลิดเพลินเดินชมตัวเมืองและเลือกซื้อสินคาหลากหลายชนิด 
ตามอัธยาศัย... 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย นําทานเดินทางกลับสูเมืองแทช (TAESCH) โดย

รถไฟ …. 
 ออกเดินทางตอสู เมืองมองเทรอ (MONTREUX) 

(139  กม.) เปนเมืองพักตาก
อากาศท่ีไดรับสมญานามวาเปน 
ไขมุกริเวียราแหงสวิตเซอรแลนด 
และที่น่ียังเปนศูนยกลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เล่ืองช่ือจน
ไดรับความนิยมสูงสุดแหงหน่ึงของยุโรป …..นําทาน แวะถายภาพ

ความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซ่ึงต้ังอยูบนจุด
ยุทธศาสตรท่ีดีที่สุด และทําเลที่งดงามที่สุดแหงหน่ึงของมองเทรอ อีกทั้งยังเคย
เปนสถานท่ีคุมขังนักโทษการเมืองท่ีมีชื่อเสียงในอดีตอีกดวย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  PARKINN BY REDISON HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง     มองเทรอ - โกลดูปยง - ยอดเขากลาเซียร 3000 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโกลดูปยง (COL DU PILLON) 
(41 กม.) เมืองที่เปนท่ีต้ังของสถานีกระเชา ไฟฟ�าขนาดใหญที่จุ
ผูโดยสารไดถึง 125  คน 
ชม กลาเซีย 3000 เปนยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเวลา
เพียง 15 นาที ที่เรียกวา กลาเซีย เลอ ไดเบอเร็ต หรือที่ไดรบัการ
ขนานนามใหมวา กลาเซียร 3,000  … ไมรวมคาขึ้นกระเชา

ไฟฟ�า *.*. หมายเหตุ : อากาศดีทองฟ�าแจมใสตองการน่ังกระเชาข้ึนยอดเขากรุณา
แจงหัวหนาทัวรกอนลวงหนา*.*.  ไมรวมคาขึน้เขา กรุณาติดตอหัวหนาทัวร  

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บาย ออกเดินทางตอสู กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส 

ต้ังอยูริม ทะเลสาบเจนีวา … 
นําทาน ชมเมืองเจนีวา เมืองท่ีวากันวาเปนพันธรัฐ
สวิสที่แทบจะไมมีอะไรเปนสวิสเลย นอกจาก
นโยบายตางประเทศ ศาสนาและเปนที่ต้ังของ
ธนาคารจํานวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ําพุ
จรวด (JET D’EAU) ที่สามารถสงน้ําข้ึนทองฟ�าได
สูงถึง 140 เมตร และเปนสัญลักษณอยางหน่ึงของ
เจนีวา    ชมนาฬิกาดอกไม ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบงบอกถึง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอเจนีวา... 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรือเทียบเทา 
 
วันที่หาของการเดินทาง    เจนีวา- โลซานน -เบิรน - น่ังกระเชาสูยอดเขากริลเดอวัลเฟยส - อิน
เทอลาเกน - แองเกิลเบิรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานน่ังรถโคชเขาสู เมืองโลซานน 
(LAUSANNE) (64 กม.) เมืองซ่ึงตั้งอยูบน  ฝم�ง
เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวา
เปนเมืองท่ีมีเสนหโดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึง
ของสวิตเซอรแลนด มปีระวติัศาสตรอันยาวนานมา



 

 

ต้ังแตศตวรรษท่ี 4 ต้ังอยูบนเนินเขาริมฝم�งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ เมืองน้ียงัเปนเมืองที่มี
ความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา.. 

 นําทานเดินทางสู เมืองเบิรน (BERNE) (101 กม.) เมืองท่ีมน้ํีาพุมากที่สุดเมืองหน่ึง
ของยุโรป และเปนเมืองโลกทางดานวัฒนธรรมท่ีองคการ
ยูเนสโกใหอนุรักษไว 

เท่ียง *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
นําทานชมเมืองเบิรน ชมมารคกาสเซ ยานเมือง
เกาทีป่จจุบันเต็มไปดวยรานดอกไม และราน
เสื้อผาบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนตจึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคาร
เกาอาย ุ200 - 300 ป ชมถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆ 
ของเมืองน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของ

เกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา ไซท กล็อคเคน อาย ุ800 ปท่ีมี “โชว” ใหดูทุกๆ
ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา มหาวิหารเซนตวนิเซนตรัทเฮาส (ทาวนฮอลล) เบ
เร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน  

นําทาน น่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขากลินเดอวัลเฟยส 
(GRINDELWALD FIRST) (*.*.*. รวมคาขึ้นกระเชา
แลว*.*.*.) ทานจะไดสัมผัสกับความสวย  ของ
เทือกเขาแอลป�โดยรอบ สมกบัท่ีละครลิขิตรกัถึงกับ
ตองมาถายทําที่น่ี…… 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินเทอลาเกน 

(INTERLAKEN) (56 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพรอมทะเลสาบ 2 แหงกลาง
เมืองทามกลางเทือกเขานอยใหญ นาฬิกาดอกไม สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ 
คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อยางท่ีหลายคนยังไมเคยไดสัมผัส และยังเคยใชเปนฉาก
ถายทําภาพยนตรไทยเรื่อง “วันน้ีที่รอคอย“ อีกดวย 
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนพักผอน ช่ืนชมบรรยากาศของตวัเมืองท่ีมีทุงหญา
กวางกลางเมือง มีสวนดอกไมเล็กๆ นารัก สรางสีสันใหตัวเมือง หรือชอปปم�งสินคา
คุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค ฯลฯ จนกระท่ัง
ไดเวลาอันสมควร …นําทานเดินทางเขาสูที่พักเมืองแองเกิลเบิรก (ENGELBERG) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หกของการเดินทาง    แองเกิลเบิรก - ลูเซิรน - ทะเลสาบโคโม - มลิาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช เมืองตาก

อากาศที่โดงดังของสวิสและยังมีความสําคัญในดานการกอกําเนิดสมาพันธรัฐอีก
ดวย เมืองน้ีต้ังอยูริมทะเลสาบขนาดใหญท่ีชื่อวา เวียวาลดสแตรทเตอร อัน
หมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ  

 นําทานถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตแกะสลักรมิหนาผาสัญลักษณแหงความกลาหาญ 
ซื่อสัตย และเสียสละที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนเกียรติแดทหารสวิสท่ีเสียชีวิต จากการ
ปกป�องพระราชวงัตุยเลอลีสในฝร่ังเศส และชมสะพานคาเปล
(KAPELBRUCKหรือCHAPEBRIDGE) สะพานไมเกาแกของเมืองท่ีมีอายุกวา 
600 ป ทอดตัวขามแมน้ํารอยส  ตลอดสะพานประดับดวยภาพเขียนที่บอกเลาถึง
ประวติัศาสตรของประเทศไดเปนอยางดี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยางมาก
ใน ค.ศ. 1993 แตไดรบัการซอมแซมใหมจนอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิมเพลิดเพลิน
กับการชอปปم�งที่มีรานตัวแทนจําหนายนาฬิกาช่ือดัง เชน บุคเคอเรอร, กือเบอลิน, 
เอ็มบาสซ่ี รานขายของที่ระลึกรานช็อคโกแล็ตและชอปปم�งสินคาช้ันดีที่มีช่ือเสียง
ตามอัธยาศัย  

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลาวันตามอัธยาศัย *.*.*. 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโม (COMO) เมืองชายแดนประเทศสวิสและอิตาลี ให

ทานสัมผัสกับความสวยงามของทะเลสาบโคโม ถายรูปเกบ็ความงามไวในความ
ทรงจําของทาน ..แลวนําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีเ่จ็ดของการเดินทาง     มิลาน - โบลซาโน - อุทยานยอดเขาโดโลไมท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสู เมือง โบลซาโน (BOLZANO) หัวเมืองหลักในเขตจงัหวัด เซาท

ไทโรล (SOUTH TYROL) ที่ต้ังอยูทางตอนเหนือของอิตาลี 
โบลซาโนเปนเมืองใหญที่รายลอมไปดวยเทือกเขาสูง สวยงาม
ดวยทิวทัศนของเทือกเขาโดโลไมตที่ต้ังตระหงานเปนเหมือนพื้น
หลังสวยๆ ใหกับเมือง และยังสําคัญดวยการเปนเมือง
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และระหวางการ
เดินทางไปยังเมืองโบลซาโนน้ัน ทานจะไดชมทิวทัศนสวยๆ ของ



 

 

เทือกเขาช่ือดังของอิตาลี โดโลไมท (DOLOMITE) เทือกเขาใหญที่ทอดตัวยาวใน
ฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี กินพ้ืนที่กวางในจังหวัด เบลลูโน (BELLUNO), 
เซาทไทโรล (SOUTH TYROL) และ เทรนติโน (TRENTINO) เทือกเขาโดโลไมต
น้ันเกิดขึ้นมานานกวา 280 ลานป ในชวงท่ีทวีปยุโรปและทวีปแอฟริการวมเขา
ดวยกัน หน่ึงในเอกลักษณเดนของเทือกเขาโดโลไมตคือมียอดเขาหินมีสีซีดจาง 
และมีรูปรางแปลกตา ไมวาจะเปนยอดแหลม เปนแทงๆ หรือจะเปนหยัก คละกัน
ไปตลอดแนวเทือกเขา ปจจุบันเทือกเขาโดโลไมตขึ้นชื่อท้ังในเร่ืองความยิ่งใหญของ
เทือกเขา การเปนพ้ืนที่เลนสกียอดนิยมในชวงฤดูหนาว ท้ังยังเปนสถานที่ยอดฮิต
สําหรับกิจกรรมไตเขา เดินป�า เลนรมรอน ในชวงฤดูใบไมผลิและฤดูรอน ในป 
2009 เทือกเขาโดโลไมตก็ไดรับการข้ึนทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการ
ยูเนสโกไปเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซอมิโอเน (SIRMIONE) 
ความสวยงามของทะเลสาบกราดาร ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก 

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

นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILAN) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกจิท่ีสําคัญของ
อิตาลี เมืองที่ข้ึนช่ือวาเปนเมืองหลวงแหงแฟช่ัน …  

ที่พัก  GRAND MILANO MALPENZA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีแ่ปดของการเดินทาง     อิสระ - กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย *.*.*. ….ทานใดตองการเดินทางไปชอปปم�ง 
OUTLET หรือตองการไปยังเมืองใกลเคียงเชน เมืองเจนัว, ปอรโตฟโน กรุณา
สอบถามกับหัวหนาทัวรลวงหนาอยางนอยสองวัน….ไดเวลานัดหมาย นําทาน
เดินทางสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู ประเทศไทย 

21.35 น.    ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี 
EK92/EK372 

 
 



 

 

วันทีเ่กาของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ 
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ 0650-0930  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 
********** 

 
อัตราคาใชจาย 

อัตราคาใชจาย ผูใหญ 
พักหองคู 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

6-14 ก.พ. / 5-13 มี.ค. 
12-20 มี.ค. / 25 มี.ค. – 2 
เม.ย. 

48,888.- 11,500.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมคีวามประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจาย
เกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
5. คาหองพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการ
ปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม 
อันเปนผลทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัท
จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก



 

 

โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํา่  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลัีกษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม่ที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องดื่มส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 



 

 

6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,000 บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทาน

ใดไมสามารถมาตามกาํหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตอง
เปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธ์ิการยายเมืองท่ีเขาพัก เชน 
กรณีที่เมืองน้ันมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ



 

 

คาบรกิารย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกบัสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานย่ืนวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรบัผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสน้ํีาเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรบัผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 



 

 

- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูท่ีมรีางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเครื่องบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพ่ือใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 



 

 

โปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา

อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ที่น้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกคร้ัง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลกิ บริษัท
ฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 



 

 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทวัรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดงูาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบรษัิทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บรษิัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 
 



 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวีซาสวิสฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเติมเพ่ืออัพเดทขอมูลเอกสารอีก
ครั้งนึง) 
 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันย่ืนประมาณ 10-15 วันทําการ 
ยื่นวีซาแสดงตนศูนยยื่นวีซา เดอะพลาซา, ช้ัน 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม 10330 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1  
 
ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการยื่นเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน 15 คน ข้ึนไป โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันยื่นวี
ซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันที่กําหนดได อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม 
(Premium) ดังน้ี 
คิวพรีเมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทําการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมมี
คิวแลวจะไปย่ืน 1,500 
 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 
2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารุด(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด กวาง 
1.5 x สูง 2 น้ิว จํานวน  
2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 
เดือน หามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) (ความยาวของหนากรุณาวัดจากศีรษะดานบนถึงขาง
ประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 



 

 

ภาพถายจะตองครอบคลุมถึงศีรษะ และดานบนของหัวไหล โดยตองเห็นใบหนา  70-
80% ของภาพอยางชัดเจน 
2.1 ถายจากดานหนาโดยไมสวมใสส่ิงตางๆบนใบหนาหรือศีรษะ 
2.2 ใบหูและค้ิวจะตองปรากฏบนภาพถาย 
 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง Statement บัญชีออมทรัพยสวนตัวของผูเดินทาง 
ยอนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันย่ืนวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน 
Statement เทาน้ัน) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรบัรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter) 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน 
**สถานทูตไมรบัพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 
4. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ อายุไม
เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน  
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนามรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปน
ภาษาอังกฤษ 
- สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา
เทาน้ัน 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพิ่มเติม 
(ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและ
เอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ) 
คาแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศุนยรับยื่นเปนผูเรียกเก็บ) 


