
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“ข้อดีของการเดินทางคือ อาหารอิสระ ไมม่ีการบังคับทานอาหารจนีแบบทัวร์จัด และทานอาหารพื้นเมืองที่แบบบางครั้ง
ทานกันไม่ได้ ท่านสามารถเลือกทานไดใ้นสิ่งที่ท่านชอบ โดยที่หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะน า” 

ก ำหนดกำรเดินทำง ชมสีย่อดเขำ เซอรแ์มท แมทเทอรฮ์อรน์ กลำเซียร3์000 ยอดเขำทิทลสิ 

วนัแรกของกำรเดินทำง                   สนำมบนิสุวรรณภมูิ 

16.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 แถว T เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเครื่อง 

20.35 น. เดนิทางสู่ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีโดย สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เทีย่วบนิที ่EK373/EK101 

วนัที่สองของกำรเดินทำง     สวุรรณภมูิ - ดูไบ - มิลำน 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0050-0345*.*.*. 

07.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ กรุงมลิาน ประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงปละศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้... 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILAN) เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจทีส่  าคญัของอติาล ีเมอืงทีข่ึ้นชื่อวา่เป็นเมอืง

หลวงแหง่แฟชัน่ 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

จากนัน้น าท่าน ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใชเ้วลา

ในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งต ัง้แต่ ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการตกแต่งประดบัประดา

ทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจี านวนกวา่ 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรง

กากบาทหลงัหนึ่ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรยีกกนัวา่“อาเขต” 

สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณแ์ก่กษตัรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัรยิ ์

ของอติาลใีนการรวมชาต ิ

น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิง

อาเขตทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก มชีื่อเรยีกเลน่ๆว่าเป็นหอ้งนัง่เลน่

ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ 

ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชโิน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั 

ดงันัน้หากท่านไมค่ดิจะชอ้ปป้ิงหรอืนัง่กนิกาแฟก็ควรทีจ่ะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ใหไ้ด ้หรอื

หากท่านยงัตดิใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่

ขึ้นชื่อทีสุ่ดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่ระหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหนึ่ง ...อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  GRAND MILANO MALPENSA หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง     มิลำน - แทซ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

 



 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทซ (TAESCH) (208 กม.) เลาะเลยีบตามหุบเขา ชมทวิทศันส์วยอนังดงามตลอด

เสน้ทาง ….น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ เพือ่เดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท….เดนิทางถงึ เมอืงเซอรแ์มท

(ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีง่ดงามดุจสวรรคบ์นดนิอยู่สูงกวา่ระดบัน า้ทะเลถงึ 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่ว ้

ใหม้แีต่อากาศบรสุิทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และน า้มนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว 

ซึง่ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณก์ารเดนิทางครัง้นี้ ท่านจะไดช้มความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึง่

ยอดเขาน้ีเป็นโลโกข้องพาราเมาทพ์คิเจอรแ์ละอกียอดเขาคอื ยอดเขาเกรอนากรทั 

  อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิเดนิชมตวัเมอืงและเลอืกซื้อสนิคา้หลากหลายชนิด ตามอธัยาศยั... 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงแทช (TAESCH) โดยรถไฟ  

 ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) (139  กม.) เป็นเมอืง

พกัตากอากาศทีไ่ดร้บัสมญานามวา่เป็น ไขม่กุรเิวยีร่าแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์

และทีน่ี่ยงัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาวชิาการโรงแรมทีเ่ลือ่งชื่อจนไดร้บั

ความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของยุโรป …..น าท่าน แวะถ่ายภาพความงาม

ของปราสาทซลีอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุ

ยุทธศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ด และท าเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของมองเทรอ อกีท ัง้ยงัเคยเป็นสถานทีคุ่มขงันกัโทษการเมอืงทีม่ี

ชื่อเสยีงในอดตีอกีดว้ย  

ทีพ่กั  VILLA TOSCANE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องกำรเดินทำง     มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขำกลำเซียร ์3000 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกลดูปิยง (COL DU PILLON) (41 กม.) เมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้

ของสถานีกระเชา้ ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจ่ผูุโ้ดยสารไดถ้งึ 125  คน 

ชม กลาเซยี 3000 เป็นยอดเขาสูง 3,000 เมตร โดยใชเ้วลาเพยีง 15 นาท ีทีเ่รยีกวา่ กลาเซยี 

เลอ ไดเบอเรต็ หรอืทีไ่ดร้บัการขนานนามใหมว่า่ กลาเซยีร ์3,000  … ไมร่วมค่าขึ้นกระเชา้

ไฟฟ้า *.*. หมายเหต ุ: อากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใสถา้ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขากรุณาแจง้

หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ *.*.  

ออกเดนิทางต่อสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พนัธร์ฐัทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสวสิ ต ัง้อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมอืงเจนีวา เมอืงทีว่า่กนัวา่เป็นพนัธร์ฐัสวสิทีแ่ทบจะไมม่อีะไร

เป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นทีต่ ัง้ของ

ธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น า้พจุรวด (JET D’EAU) 

ทีส่ามารถส่งน า้ขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสญัลกัษณอ์ย่าง

หนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ทีส่วนองักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบง่

บอกถงึความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเจนีวา.... 



 

 

ทีพ่กั  EXPRESS BY HOLIDAY INN GENEVA-AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง     เจนีวำ - โลซำนน์ - เบริน์ - อนิเทอลำเกน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

น าท่านนัง่รถโคช้เขา้สู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) (64 กม.) เมอืงซึง่

ต ัง้อยู่บน  ฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานนน์บัไดว้า่เป็นเมอืงที่

มเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์มี

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ตัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่

ทะเลสาบเจนีวา จงึมคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ เมอืงนี้ยงัเป็นเมอืงที่

มคีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่า.. 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมอืงทีม่นี า้พมุากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของยุโรป และเป็นเมอืงโลกทางดา้น

วฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้

น าท่านชมเมอืงเบริน์ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าทีป่จัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม ้

และรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคาร

เก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงนี้ 

ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม

นาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส 

(ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรอืหลมุหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอลาเกน้ (INTERLAKEN) (56 กม.) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 

แห่งกลางเมอืงท่ามกลางเทอืกเขานอ้ยใหญ่ นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละ คอื สวสิฯ แบบสุดสุด อย่าง

ทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรไ์ทยเรื่อง “วนันี้ทีร่อคอย“ อกีดว้ย 

จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเลน่พกัผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ 

น่ารกั สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาชอ็คโกแลต, มดีพกอเนกประสงค ์

ฯลฯ จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร  

ทีพ่กั  HOHENECK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่หกของกำรเดินทำง     แองเกลิเบริก์ - ลูเซิรน์ - ซูรคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิลเบริก์ (ENGELBERG) (86 กม.) *.*. หมายเหต ุ: อากาศดทีอ้งฟ้าแจ่มใสทา่นที่

ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ ราคาตัว๋ไมร่วมในรายการทวัร ์ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) (36 กม.) โดยรถโคช้ เมอืงตากอากาศทีโ่ด่งดงัของสวสิและยงัมี

ความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรฐัอกีดว้ย เมอืงนี้ต ัง้อยู่รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ทีช่ื่อวา่ เวยีวาลดส์แตรท์

เตอร ์อนัหมายถงึทะเลสาบสีพ่นัธร์ฐั  

 น าท่านถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตแกะสลกัรมิหนา้ผาสญัลกัษณแ์ห่งความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และเสยีสละทีถ่กูสรา้งขึ้น

เพือ่เป็นเกยีรตแิด่ทหารสวสิทีเ่สยีชวีติ จากการปกป้องพระราชวงัตยุเลอลสีในฝรัง่เศส และชมสะพานคาเปล

(KAPELBRUCKหรอืCHAPEBRIDGE) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมอืงทีม่อีายุกวา่ 600 ปี ทอดตวัขา้มแมน่ า้รอยส ์ 

ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนทีบ่อกเลา่ถงึประวตัศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอย่างด ีสะพานนี้ เคยถกูไฟไหม ้

เสยีหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ไดร้บัการซ่อมแซมใหมจ่นอยู่ในสภาพทีด่เีหมอืนเดมิเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง

ทีม่รีา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั เช่น บคุเคอเรอร,์ 

กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่รา้นขายของทีร่ะลกึรา้นชอ็คโก

แลต็และชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้ดทีี่มชีื่อเสยีงตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (52 

กม.) น าท่านชมเมอืงซูรคิบรเิวณถนน 

BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดใน

เมอืงซูรคิ และใหญ่ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายนี้ไมใ่ช่ถนนสายทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัเป็น

ถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เนื่องจากเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆมากมาย ชมย่านเมอืงเก่า โบสถใ์หญ่ประจ า

เมอืง ทีม่คีวามงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหว่างสวสิและเยอรมนั อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืง และพกัผ่อน

อริยิาบถตามอธัยาศยั ... 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

21.55 น.         ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086/EK372 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง                กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0625-0940*.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

 

**********  

 

 



 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย 

 อตัราค่าใชจ่้าย 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เดก็ต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว  

จ่ายเพิม่ 

15-21 ก.พ. /18-24 ก.พ.  

6-12 มี.ค. /14-20 มี.ค. /19-25 มี.ค. 

21-27 มี.ค. / 27มี.ค.-2 เม.ย.                      

29 มี.ค.-4 เม.ย. 

8-14 พ.ค. 

38,888.- 8,500..- 

2-8  เม.ย. / 3-9 เม.ย.  39,888.- 
9,500.- 

11-17 เม.ย. 48,888.- 
 

 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  



 

 

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิ 

จากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 4,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณี 

ถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทีท่่านได้รับถือเป็นสัญญา
การเดนิทางระหว่างบริษทัและลูกค้า** 

 
 



 

 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมช าระเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษทัขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพกั เช่น กรณทีี่เมืองน้ันมีการจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เกบ็ค่าบริการทวัร์เตม็จ านวนตามราคาทวัร์ 

(หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจบ็ป่วย,เสียชีวติ จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่งในนั้น
ดว้ย เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ
เกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วซ่ีาแลว้  

หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเทีย่วบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดนิทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มสีน า้เงนิ) เดนิทางหาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
14 วนัก่อนการเดนิทาง  
 - เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า
ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 



 

 

ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็น
ส าคัญ…. 

- หลงัจากที่มีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมด 

 -  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะน่ังต้องมคุีณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็น

ผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนักประมาณ 20 
กโิลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีม่ปัีญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิสายการบิน ตอน
เวลาทีเ่ช็คอนิเท่าน้ัน 
 

 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกั
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ า
หรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 



 

 

และเหตุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นส าคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุ  ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ  
ยนืยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้าย
นั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึง
ท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วม
เดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดนิทางในคร้ังนี”้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสำรประกอบกำรกำรยื่นวซ่ีำสวสิฯ 

 
ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 10-15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนศนูยย์ ืน่วซีา่ เดอะพลาซา่, ช ัน้ 4 ยนูติที ่404 และ405 อาคารจามจรุสีแควร ์ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั 
กทม 10330 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้
ไป โดยทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
(Premium) ดงันี ้
ควิพรเีมีย่ม 2,200.- // -ยืน่นอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไมม่คีวิแลว้จะไปยืน่ 1,500 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สงู 2 นิว้ จ านวน  
2 ใบ (พืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) (ความ
ยาวของหนา้กรณุาวัดจากศรีษะดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 
ซม.) 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถงึศรีษะ และดา้นบนของ
หวัไหล ่โดยตอ้งเห็นใบหนา้  70-80% ของภาพ
อยา่งชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใสส่ ิง่ต่างๆบนใบหนา้หรือศรีษะ 

2.2 ใบหูและคิว้จะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement บญัชอีอมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ี
โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ 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 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบญัชยีอดตดิลบ** 
 
4. หลกัฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(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. เอกสารสว่นตัว 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น  
- บตัรประชาชน 
- สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง



 

 

ไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 
7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซน็ รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

คา่แปลเอกสารในกรณี ยืน่เดยีว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัยืน่เป็นผูเ้รยีกเก็บ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


