
 
 

 

 

• นําทา่นบนิตรงสูป่ระเทสสวติเซอรแ์ลนด ์
• เที$ยวเมอืงลเูซริน์ (Lucerne) แหลง่ชอ้ปปิ3งยอดนยิม 
• เที8ยวเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 
• ถา่ยรปูสวยๆกบัปราสาทชลิยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี 
• เที$ยวชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงที$ไดช้ื$อวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  
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GLACIER SWITZERLAND  

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 เร ิ8มเพยีง 67,900.- 



พชิติ 2 เขา ยอดเขาจงุเฟรา และ เขากลาเซยีร ์3000 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที8   5-11 เม.ย., 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61 76,900.-

วนัที8   10-16, 11-17 เม.ย. 61 79,900.-

วนัที8   4-10, 11-17, 18-23, 25-31 พ.ค. 61 67,900.-

วนัที8   1-7, 22-28 ม.ิย. 61 67,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที8ยง คํ8า
โรงแรมที8พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 ซรูคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน์ ✈ O O DE LA PAIX

3 โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท O O O SONNE

4 เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน O O O CITY OBERLAND

5 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์ O O O IBIS STYLES CITY

6 ลเูซริน์ – ซรูคิ – สนามบนิ O ✈ ✈

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

22.00 
น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 3 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หน ้ าที$ คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

วนัที8สองของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ - ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน์

01.05 
น.

ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เที$ยวบนิ TG 970
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07.50 
น.

เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิ$นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั$วโมง และจะ

เปลี$ยนเป็น 6 ชั$วโมงในวนัที$ 29 ตลุาคม 2561) หลงัผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึ$งไดร้บัการยกยอ่งจากองค์

การยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี3เบริน์ยงัถกูจัด

อนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองที8มคีณุภาพชวีติที8ดที ี8สดุของโลกในปี ค.ศ.

2010 นําทา่นชมบอ่หมี สนํี Oาตาล (Bear Park) สตัวท์ี$เป็นสญัลกัษณข์องก

รงุเบริน์ นําทา่น  ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ

บูตคิ เป็นย่านที$ปลอดรถยนต ์ จงึเหมาะกับการเดนิเที$ยวชมอาคารเก่า อาย ุ

200-300 ปี นําทา่นลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที$มี ระดบัสงูสดุของ

เมอืงนี3 ถนนกรมักาสเซ ซึ$งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคาร

โบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ที$ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั$วโมง

ในการตบีอกเวลาแตล่ะครั 3ง นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถ ์ Munster สิ$งกอ่สรา้ง

ทางศาสนาที$ใหญท่ี$สดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ถกูสรา้งขึ3นในปี ค.ศ. 1421 

ประตจูะมภีาพที$บรรยายถงึการตดัสนิครั 3งสดุทา้ยของพระเจา้  

ระยะทาง 125 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 1.45 

ชม.

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเจนวีา นําชมเมอืงที$เป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาต ิ

เมอืงที$ตั 3งองคก์ารสากลระดับโลก อาท ิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, 

แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั นํ Oาพเุจทโด ที$ฉีดสายนํ3าพุง่สงูขึ3นไปในอากาศถงึ 

390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้ สญัลกัษณท์ี$

สําคญัของเมอืงเจนวีา ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึ$งตั 3งอยูต่อน

เหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงที$มเีสน่หโ์ดยธรรมชาติ

มากที$สุดเมืองหนึ$งของสวติเซอร์แลนด ์ มีประวัตศิาสตร์อันยาวนานมาตั 3งแต่

ศตวรรษที$ 4 ในสมัยที$ชาวโรมันมาตั 3งหลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝั$งทะเลสาบที$นี$ 

เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิ ทวิทัศน์ที$สวยงาม และอากาศที$

ปราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเที$ยวจากทั$วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศที$นี$

ระยะทาง 167 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

ระยะทาง 64 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

คํ8า รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

เขา้สูท่ี$พัก โรงแรม DE LA PAIX หรอืเทยีบเทา่

วนัที8สามของการเดนิทาง     โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมอืงที$ตั 3งของสถานี

กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ี$จผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําทา่นขึOนกระเชา้ยกัษ ์ขึOน

สูเ่ขากลาเซยีร ์ 3000 (Glacier 3000) นําทา่นเดนิขา้ม" The Peak Walk 

by Tissot"  สะพานแขวนที $มคีวามยาว 107 เมตร ข ้ามหนา้ผาที$ระดบัความสงู 

3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันี ยภาพที$สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงาม

แบบกวา้งไกลสดุสายตา

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื3นเมอืง
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บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพื$อเดนิทางสูเ่มอืง    เซ

อรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกรีีสอรท์ ยอดนยิมที$ไดร้ับความนิยมสูง 

เนื$องจากเป็นเมอืงที$ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้3ามัน

เชื3อเพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรี$เทา่นั3น และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมท

ทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที$ไดช้ื$อวา่เป็นยอดเขาที$มรีูปทรงสวยที$สดุในสวติ

เซอรแ์ลนด ์  ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืงเพื$อชมธรรมชาตอินัสวยงามและเลอืกซื3อ

สนิคา้ที$ระลกึตามอธัยาศยั 

ระยะทาง 152 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 

ชม. 

คํ8า รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารพื3นเมอืง

เขา้สูท่ี$พัก โรงแรม SONNE หรอืเทยีบเทา่

วนัที8ส ี8ของการเดนิทาง   เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์ (Montreux) เมอืงตากอากาศที$ตั 3งอยูร่มิ

ทะเลสาบเจนวีา ไดช้ื$อวา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน 

รมิทะเลสาบ  นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึ3นบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตั 3งแตย่คุ

โรมนัเรอืงอํานาจโดยราชวงศ ์ SAVOY โดยมจีดุมุง่หมายเพื$อควบคมุการเดนิทาง

ของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที$จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวัน

ตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์ เนื$องจากเป็นเสน้ทางเดยีวที$ไมต่อ้งเดนิทาง

ขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นี3จงึเปรยีบเสมอืนดา่นเกบ็ภาษีซึ$งเอาเปรยีบชาว

สวสิมานานนับรอ้ยปี

ระยะทาง 139 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื3นเมอืง

บา่ย จากนั3นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) ตั 3งอยูร่มิชายฝั$งดา้นเหนือของ

ทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงที$ไดช้ื$อวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนที$เหมาะแกก่ารทํากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล แลว้นํา

ทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที$ตั 3งอยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็น

แหลง่ทอ่งเที$ยวที$สําคญั และ มคีวามสําคญัประหนึ$งเมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อ

เบอลนัด ์มภีาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั

ระยะทาง 8 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 15 นาท ี

ระยะทาง 145 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม.

คํ8า รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารพื3นเมอืง (ฟองดรูช์สี)

เขา้สูท่ี$พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่

วนัที8หา้ของการเดนิทาง     อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศที$สวยงาม

และยงัเป็นที$ตั 3งสถานรีถไฟขึ3นสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื$อปี คศ.

2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื3นที$มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนั$งรถไฟทอ่งเที$ยวธรรมชาต ิ ขึ3นพชิติยอดเขา

จงุเฟราที$มคีวามสงูกวา่ระดบันํ3าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้

ทางขึ3นสูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารนํ3าแข็งที$มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟ

จงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที8อยูส่งูที8สดุในยุ โรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถํ Oานํ Oาแข็ง (Ice Palace) ที$แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ3า

แข็งลกึถงึ 30 เมตร

ระยะทาง 20 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

เที8ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารยอดเขา

บา่ย
พาทา่นชมววิที$ ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที$สงูที $สดุในยโุรป      

ที$ระดบัความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที$ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํ3าแข็ง Aletsch Glacier ที$ยาวที$สดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรูป เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที$ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที$ทําการไปรษณียท์ี$สูงที$สุดใน

ยโุรป ออกเดนิทางสูเ่มอืงลู เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที$ยวยอดนยิมอนัดบั

หนึ$งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที$ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

ระยะทาง 80 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

คํ8า รับประทานอาหารคํ$า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

เขา้สูท่ี$พัก โรงแรม IBIS STYLES CITY หรอืเทยีบเทา่

วนัที8หกของการเดนิทาง         ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.00 
น.

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพื8อทาํคนืภาษ ี (Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปปิ3ง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ

13.30 
น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเที$ยวบนิที$ TG 971

วนัที8เจ็ดของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ  

05.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  
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รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิ\การยา้ยเมอืงที$เขา้พัก 

เชน่ กรณีที$เมอืงนั3นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที$ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี$ยนตามความเหมาะสม



 

 

โปรแกรม : GLACIER SWITZERLAND 7 วนั 4 คนื  
โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           5-11 เม.ย., 26 เม.ย.-2 พ.ค. 61  

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการที$จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที$ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที$ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที$กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 3งในกรณีที$ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี3าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ$ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการเปลี$ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที$ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการเปลี$ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที$คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื8อทา่นทาํการซืOอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื8อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที8ลกูคา้ตอ้งออกต ัUวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที8ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัOง 

มฉิะน ัOนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัOงส ิOน

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 76,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั) 76,900.-

พกัหอ้งเดี8ยว เพิ8มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 76,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั)
76,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัUวเครื8องบนิ ลดทา่นละ 32,000.-
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี8ยนแปลงได ้ 

ท ัOงนีOข ึOนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที8ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



กาํหนดวนัเดนิทาง:           10-16, 11-17 เม.ย. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:           4-10, 11-17, 18-23, 25-31 พ.ค. 61  

1-7, 22-28 ม.ิย. 61  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื8นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื8นวซีา่ในวนัยื8น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัOนธรุกจิเพิ8มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ8มตน้ที8ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื8อที8น ั8ง confirm เทา่น ัOน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ$ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั) 79,900.-

พกัหอ้งเดี8ยว เพิ8มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั)
79,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัUวเครื8องบนิ ลดทา่นละ 32,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื8นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื8นวซีา่ในวนัยื8น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัOนธรุกจิเพิ8มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ8มตน้ที8ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื8อที8น ั8ง confirm เทา่น ัOน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ$ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 67,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั) 67,900.-

พกัหอ้งเดี8ยว เพิ8มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 67,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั)
67,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัUวเครื8องบนิ ลดทา่นละ 22,000.-
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1. คา่ตัว̂เครื$องบนิ ชั 3นประหยดั ( Economy Class) ที$ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื$อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที$ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที$ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที$ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที$ทอ่งเที$ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื8อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที8) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื$นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืOอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื8องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ8มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีOยประกนัเร ิ8มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีOยประกนัเร ิ8มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที8มอีายตุ ัOงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื$องดื$มที$สั$งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ3าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ3น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที$สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Oามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที8สายการบนิมกีารปรบัขึOนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ8งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ผูย้ ื8นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื8นวซีา่ในวนัยื8น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 13 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดท ัOงทรปิ) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวติฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 สวติฟรงัก)์ 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื8นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื8นวซีา่ในวนัยื8น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัOนธรุกจิเพิ8มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ8มตน้ที8ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื8อที8น ั8ง confirm เทา่น ัOน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ$ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีOรวม 

อตัราคา่บรกิารนีOไมร่วม 



8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ$ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั$วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที8น ั8งจะยนืยนัเมื8อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัOน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี$เดนิทาง ที$มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื$อทําการจองควิยื$นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื$อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที8ตอ้งการออกต ัUวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที$ กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั 3ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที$ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ3น 

5. การยื$นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 3นตอนการยื$นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั 3งแบบหมูค่ณะและยื$น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื$อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที$ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั$งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที$ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั$วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื$องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 3งหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที$ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ3น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื$นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื$อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ$งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที$คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที$ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื$องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที$ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั3น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่$ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ$มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ$ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื$นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื$องจาก
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เง ื8อนไขการจอง 

เง ื8อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที8เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที8เกดิขึOนจรงิ

ขอ้มลูเบืOองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื8นวซีา่และการยื8นขอวซีา่



ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ$งในการยื$นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่$ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที$ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั3นๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที$นั$งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̂เครื$องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ\การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̂เครื$องบนิ ซึ$งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̂เครื$องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที$เกดิขึ3น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั$งที$ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี$จะนั$งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที$สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี$มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื$นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที$เครื$องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ3าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี$มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี$นั$ง Long 

leg ขึ3นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที$เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที$เชค็อนิเทา่นั3น 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ3นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 3งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั 3งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ]ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัOงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที8บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึOนไป) เนื$องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื$นที$เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที$เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ$งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื$อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั 3งนี3ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที$ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̂ และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที$สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื8นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ3นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื$นวซีา่ / คา่มดัจําตัว̂เครื$องบนิ หรอืคา่ตัว̂เครื$องบนิ 

(กรณีออกตัว̂เครื$องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที$กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัUวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัOงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื$องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที$ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ\ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัOงหมด 
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ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องต ัUวเครื8องบนิและที8น ั8งบนเครื8องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ8มเตมิเร ื8องโรงแรมที8พกั



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื8นประมาณ 7วนัทาํการ 

ยื8นวซีา่แสดงตนที8ศนูยย์ ื8นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที8ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื8นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้  
ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้

1. เนื8องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี8ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัOนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ8งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื8องจากโรงแรมน ัOนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ]ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ8มเตมิในกรณีที8อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื$องปรับอากาศเนื$องจากอยูใ่นแถบที$มอีณุหภมูตํิ$า  

3. กรณีที$มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ3นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\

ในการปรับเปลี$ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื$อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที$มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที$เป็นหอ้งเดี$ยวอาจเป็นห ้ องที$มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํ3า ซึ$งขึ3นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั3นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื8นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี8ยนแปลงกฎและเอกสารการยื8นอยูเ่ร ื8อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื$นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที8ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที8ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื8นขอวซีา่จะมเีง ื8อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ8มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื8นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีOรวมไปถงึผูเ้ดนิทางที8ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ3ว จํานวน 2 ใบ (พื3นหลงัขาวเทา่นั3น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ3ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื$องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที$มชีื$อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี3แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที$ 

โฉนดที$ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ$มทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื$อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื$อสถานทตูที$ยื$น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที$ออกจากสถาบนัที$กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื$อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื$อสถานทตูที$ยื$น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั8วไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที$ออกจากทางธนาคารเทา่นั3น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื$อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที$ยื$น

วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี$ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื$อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที$บญัชคีรบทกุตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทั 3งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที$เป็นตวัครึ$งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื$นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีO กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ$ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี$ยนชื$อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี$ยน) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 3งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที8บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ8ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื$อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  

    หนา้ D  จาก D  13 13


