
 
 
 

ฝร ัง่เศส – สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี7 วนั 4 คนื 
ปารสี – ดจีอง – เจนวีา  - เบริน์ – ลเูซริน์ – แองเกิล้เบริก์ – มลิาน  

ก าหนดการเดนิทาง :   

วนัแรก กรงุเทพฯ  

 
18.00 น.     คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง 

21.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงปารสี (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเทีย่วบนิที ่ EK373 / EK071  
 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ - ปารสี (ฝร ัง่เศส) - ชมเมอืง  

  
 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 0050-0405 *.*.*. 

09.25 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
 จากนัน้เดนิทางสู ่จัตรุัสทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟล  เป็นทีร่ะลกึจากมุมกวา้งซึง่เป็นจุดทีส่วยทีส่ดุและ

สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

 น าท่าน ถ่ายรูปกบัพพิธิภัณฑล์ฟูว ์หรอือดตีพระราชวงัลฟูว ์...น า
ท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืบาตามูซ เพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม 
ของสถานทีส่ าคญัคูบ่า้นคูเ่มอืงรมิสองฝ่ังแม่น ้าแซน ผ่านชมความ

งดงามของโบราณสถานและอาคารเกา่แก ่สรา้งขึน้ตามสไตลข์อง
ศลิปะเรอเนสซองส ์ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ดแูลเป็นอย่างด ีตลอด
ทางท่านจะไดค้วามประทับใจกบัความสวยงามของทัศนียภาพที่

ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชือ่วา่เป็นนครทีม่คีวามงดงามทีส่ดุ
แห่งหนึง่ของโลก (ในกรณีทีน่ ้าในแม่น ้าแซนขึน้สงูกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณส์ดุวสิยั เชน่ การนัดหยุดงาน เป็น
ตน้ รายการลอ่งแม่น ้าแซนอาจจะไมส่ามารถด าเนนิการได)้  

 

  
  
 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 ชมความยิง่ใหญ่ของ ประตชูยั สรา้งขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิดจ่ักรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน จัตรุัส

คองคอรท์ สถานทีซ่ ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระเจา้หลยุสท์ี ่16 
และพระนางมาเรยีองัตวัเนต 

ทีพ่ัก APPART CITY CONFORT PARIS VELIZY HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม  ปารสี-ดจีอง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมทีม่ชี ือ่เสยีง ณ หา้งแกลอรีล่าฟาแยส อาทเิชน่ หลยุส,์ พราดา้, กชุชี,่ ชาแนล, 

เฟนดกิ, นาฬกิา, น ้าหอม, เครือ่งส าอาง ฯลฯ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาถูก อาทเิชน่ น ้าหอม, ครมี, 

เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เข็มขดั ฯลฯ 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงดจีอง แห่งแควน้เบอรก์นัด ีของประเทศฝรั่งเศส (315 กม.) 

ทีพ่ัก IBIS DIJON CENTRE CLEMENCEAU  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ ี ่ เจนวีา – เบริน์ – แองเกิล้เบริก์ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ออกเดนิทางตอ่สู ่กรุงเจนีวา (GENEVA) (134 กม.) พันธร์ัฐทีเ่ล็กทีส่ดุของสวสิ ตัง้อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวา … 

น าท่าน ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐสวสิที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบาย
ตา่งประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตัง้ของธนาคารจ านวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น ้าพุจรวด (JET D’EAU) ที่
สามารถส่งน ้าขึน้ทอ้งฟ้าไดสู้งถงึ 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา    ชมนาฬกิาดอกไม ้ที่

สวนองักฤษรมิทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถงึความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตีอ่เจนีวา.... 
จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่กรุงเบริน์  
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบริน์ (BERNE) (101 กม.) เมืองที่มีน ้าพุมากที่สุด

เมอืงหนึ่งของยุโรป และเป็นเมืองโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโก
ใหอ้นุรักษ์ไว ้

น าท่านชมเมืองเบิร์น ชมมาร์คกาสเซ  ย่านเมืองเก่าที่

ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือ้ผา้บูตคิ เป็นย่าน
ทีป่ลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 
200 - 300 ปี ชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่ีระดบัสงูสดุๆ 

ของเมอืงน้ี ถนนครัมกาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชม
นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค่น อายุ 800 ปีที่มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั่วโมงที่นาฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิาร
เซนตว์นิเซนตร์ัทเฮา้ส (ทาวน์ฮอลล)์ เบเร็นกราเบ็นหรอืหลมุหมี สตัวท์ีเ่ป็นสัญลกัษณ์ของกรุง

เบริน์ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแองเกิล้เบริก์ 
 
 

ทีพ่ัก TERRACE HOTEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ แองเกิล้เบริก์ – ลูเซริน์ – มลิาน 

 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ท่านใดตอ้งการจะ น่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาทติลติ ยอดเขาทีม่คีวามสงู จากระดบัน ้าทะเลถงึ 3,020 เมตร 
หรอื ประมาณ 10,000 ฟีต กรุณาแจง้หัวหนา้ทัวร ์(ราคาทัวรไ์มร่วมคา่กระเชา้ขึน้ยอดเขาประมาณ 3,000 บาท)      
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (LUZERN) (52 กม.)เมอืงตากอากาศของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์อสิระถ่ายรูป

กบั อนุสาวรยีส์งิโตหนิ สญัลกัษณข์องทหารสวสิฯ และถ่ายรูปกบัสะพานไมโ้บราณคาเปลและทะเลสาบลเูซริน์ 
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 อสิระใหท้่านไดซ้ือ้สนิคา้สวสิฯอาทเิชน่นาฬกิาแบรนดเ์นมชือ่ดงัมดีพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดนิเลน่ถ่ายภาพ

กบับรรยากาศอนัโรแมนตกิ... 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน 

 จากนัน้น าท่าน ชมโบสถด์โูอโม่แหง่มลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศลิปะแบบกอธคิทีห่รูหรา และใช ้

เวลาในการสรา้งนานเกอืบ 500 ปี โดยเริม่สรา้งตัง้แต ่ปี ค.ศ.1386 และทีน่่าทึง่ของโบสถ ์ก็คอืการตกแตง่
ประดบัประดาทีเ่นน้ความหรูหราอย่างเต็มทีโ่ดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มจี านวนกวา่ 3,000 ชิน้ ขวามอืของ

โบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงัหนึง่ และหลงัคามุงดว้ยกระเบือ้งโปร่งใส เรยีกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณแ์กก่ษัตรยิว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที ่2 ปฐมกษัตรยิ์

ของอติาลใีนการรวมชาต ิ
น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ
มานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของ
โลก มชีือ่เรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งน่ังเลน่ของเมอืงมลิาน 

เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ 
ยังมรีา้นกาแฟทีเ่รยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถน่ัง
จบิ คาปูชโิน น่ังดหูนุ่มสาว แตง่กายดว้ยเสือ้ผา้ทันสมัย 

ดงันัน้หากท่านไม่คดิจะชอ้ปป้ิงหรอืน่ังกนิกาแฟก็ควรที่
จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีใหไ้ด ้

หรอืหากท่านยังตดิใจในเรือ่งชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงตอ่ไดย้ังถนนเวยี มอนเต ้นโปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็น

ย่านชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเมอืงน้ี ตัง้อยู่ระหวา่งโบสถด์โูอโม่กบัลานกวา้งแห่งหนึง่ ...อสิระใหท้่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั  
บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

ทีพ่ัก Bedbank NH Milan –Roulette -Outskirts (NH Milano Fiera,NH Milano 2 and Residence, Concordia, 
Linate)  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก มลิาน – กรงุเทพฯ 

 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 อสิระพักผ่อนตามอธัยาศยั พรอ้มเก็บสมัภาระเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู ่ประเทศไทย 
22.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK096 / EK372 
 

วนัทีเ่จ็ด   สนามบนิสุวรรณภมู ิ

        

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิดไูบ 0555-0940 *.*.*. 
19.15 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิสมุทรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

 

 
@@@ *** @@@ *** @@@  
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หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืความปลอดภัย 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 
 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีน า้มันและ/หรือภาษีประกนัภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กต า่กวา่ 

12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 
12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่
ไมม่เีตยีง
เสรมิ 

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

12-18 ก.ย. 
26 ก.ย. – 2 ต.ค. 
10-16 / 17-23  
21-27 ต.ค. 

39,999.- 39,999.- 8,500 

 
อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 
จะตอ้งอยูภ่ายใต ้เงือ่นไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ส าหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึน้หลายเท่าตวั หากวนัเขา้พักตรงกบัชว่ง

งานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่คา่ทัวรใ์นกรณีพักทีเ่มอืง
เดมิ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั  
** เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ท่าน อาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก
หอ้งพักเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยก
หอ้งพัก 

** โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  
** กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอีา่ง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  
คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอบุัตเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
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** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก
อบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] เท่านัน้ 
7. คา่มัคคเุทศก ์(ไกดค์นไทย)  

 
อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมจัดท าหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ
จากทางสายการ 

บนิก าหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
คา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. คา่ทปิท่านละ  60.- ยูโร 
8. คา่วซีา่เช็งเกน้ ท่านละ 4,500.-บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซีา่เป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนด

ได ้กรณีถา้มคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ ท่านละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบเท่านัน้) 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 
ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สาม

รถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ (กรณีถา้มคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ ท่านละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูร้ับผดิชอบเท่านัน้) 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้  
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผู ้
เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้ง
เหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้  
5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่  
 

 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรบัลูกคา้รายตอ่ไป 
ช าระสว่นทีเ่หลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะน ัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่

มดัจ าท ัง้หมด ถอืวา่ทา่นยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCEL) 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.- บาท  
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 3,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง  
2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที่
เกดิขึน้จรงิ  

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉินได ้
(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบั

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป  คนืมัดจ าทัง้หมด  
• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป  เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ) 

• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึคา่มัดจ าเต็มจ านวน  
• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

• กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 วนั  เก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 
• บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ า
ตัว๋หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

• กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่ส่วนตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

• กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) 
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอื
เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจ
ของสถานฑูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื่อ
ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
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• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และ
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของ

ทางสถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯเมือ่ท่าน

ได ้ช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

• ทางบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซีา่ แต่ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่น
ดุลพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความ
ปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคน
สว่นใหญ่เชน่ ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูอ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์กท่่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี
ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทัวรแ์กท่่านทีม่เีด็กทารกอายุต า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจอง
ทัวรเ์พือ่ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแกท่่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป
ร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ 
ยนืยัน 

การเดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่าย
นัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 
20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้หมายถงึ

ท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้  
• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่
,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท า
การแทน 

ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มีความคุม้ครอง และ
ประกันอุบัตเิหตุ ตามเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถึงมีส ิง่ผิด
กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อ

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 “ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่อติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหตุ: การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดย
ทางศนูยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจาก
วันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  

**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิ

ในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 
7 วนั กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบัญช)ี 

**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรง
ตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไม่เกนิ 15 วนั นับจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัน้ 

3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 



ห น้ า  |  9  

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบิัตร 

ทะเบยีนบา้น 
**สถานทูตไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวนั บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 

 
4. หลกัฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื 

ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุให ้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ
ปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูต
ดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

 
7. ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบรูณ์ 
รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแตล่ะทา่นทีต่อ้งกรอกใหค้รบท ัง้หมดทกุชอ่งตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมผีลตอ่การพจิารณาวซี่า) 

 
ชือ่ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / เลขทีบ่ตัรประชาชน 
.................................................................................................................................................................

........................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทตูตอ้งการตดิตอ่ในกรณีเรง่ดว่น) 

.................................................................................................................................................................

........................................... 
พาสปอรต์เลม่เกา่ เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอาย ุ

.................................................................................................................................................................

........................................... 
 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรม์อืถอื /สถานทีเ่กดิ(จงัหวดัทีเ่กดิ) 
.................................................................................................................................................................
........................................... 

.................................................................................................................................................................

........................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น /  เบอรบ์า้น  

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 
อาชพีปจัจบุนั / ชือ่และทีอ่ยูบ่รษิทั / ต าแหนง่ / เบอรโ์ทรศพัทท์ ีท่ างาน / วนัเร ิม่งาน /  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

*กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี ชือ่ บดิานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / สญัชาต ิ / 
สถานทีเ่กดิ 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 
*กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี ชือ่ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / สญัชาต ิ / 

สถานทีเ่กดิ 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 


