
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AEU88-04 

สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 8 วนั 

ซูรคิ-ลูเซิรน์-นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาททิลสิ-ทะเลสาบลูกกาโน่-โคโม่ 

มิลาน-ลอ่งเรอืเกาะเวนิส-ปิซ่า-กรุงโรม 

 



 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   รำคำทวัรร์วมทกุอย่ำง ยกเวน้ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัและค่ำใชจ่้ำยโควทิท ัง้ในประเทศไทยและ

ประเทศตำมรำยกำรทวัร ์     

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ทำงเขำ้ที ่8-9 สำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจำ้หนำ้ทีจ่ำกบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูรคิ – ลูเซิรน์ 

01.05 น.  ออกเดนิทำงสู่ เมอืงซูรคิ โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ *** 

12.25 น. (เวลำทอ้งถิน่) เดนิทำงถงึ สนำมบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่ำนพธิีกำรตรวจคน

เขำ้เมอืงเรียบรอ้ยแลว้… ((ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไปเวลาเดินทางถงึจะเปลี่ยนเป็น 13.20 น.)) 

 …เดนิทำงถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั อนุสำวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่

แกะสลกัอยู่บนหนำ้ผำของภเูขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึ

ทหำรรบัจำ้งชำวสวสิซึง่ท  ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้

หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส น ำท่ำนเดนิขำ้มสะพำนไมท้ีม่ชีื่อเสยีง

ทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพำนไมท้ีม่ี

หลงัคำคลุมตลอดทอดตวัขำ้มแมน่ ำ้ รุซซ ์(REUSS) อำยุเก่ำแก่

กวำ่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ…อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิง

สนิคำ้ช ัน้น ำของสวสิตำมอธัยำศยั อำท ินำฬกิำช ัน้น ำ ผำ้ลูกไม ้

สวสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นำฬกิำกุก๊กู ฯลฯ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สามของการเดินทาง     นัง่กระเชา้ข้ึนสูย่อดเขาทติลสิ-ทะเลสาบเมอืงลูกาโน่ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ เพือ่น ำท่ำน นัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำ ขึ้นสู่ ยอดเขำทิตลสิ ซึง่มคีวำมสูง 10,000 ฟี

ทจำกระดบัน ำ้ทะเล ใหท้่ำนไดส้นุกกบักำรเลน่หมิะ

และถ่ำยรูปบนยอดเขำ จนไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำน

เดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำง สู่เมอืงตำกอำกำศทำงตอนใตข้อง

ประเทศ เมอืงลูกำโน่ ท่ำนจะไดส้มัผสักบัควำม

สวยงำมบริเวณดำ้นหนำ้เมอืงซึง่มทีะเลสำบและ

เทอืกเขำตัง้ตระหงำ่นอยู่ ถ่ำยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 



 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั  MOVENPIC HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     มิลาน-เวนิส 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมลิำน เมอืงเศรษฐกจิของ

ประเทศอติำล ีน ำท่ำนถ่ำยรูปกบัควำมยิง่ใหญ่ของ มหำ

วหิำรดูโอโม ่และท่ำนยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อ

ดงัของยุโรปไดท้ีบ่ริเวณแหลง่ชอ้ปป้ิงชื่อดงั ไมว่ำ่จะเป็น 

หลยุส ์กชุชี่ ปำดำ หลำยหลำยแบรนดเ์นมมำกมำย    

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงเวนิส เมอืงท่ำทีม่ชีื่อเสยีงมำนำน

ทำงดำ้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอติำล ีทีเ่รียกวำ่ รำชนิีแห่งทะเลอำเดรยีตกิ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  MERCURE MESTRE HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     ลอ่งเรอืเกาะเวนิส  - ปิซ่า 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ท่ำเรือ เพือ่ลอ่งเรอืสู่ เกำะเวนิส จำกนัน้ เป็นกำรเดนิเทีย่วชมย่ำนเมอืงเก่ำทีเ่รียกวำ่ จตัรุสัซำน

มำโค ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบัสถำนทีส่  ำคญั อนุสำวรยีว์คิเตอรเ์อมมำนูเอล(บดิำแห่งอติำล)ี, สะพำนถอยหำยใจ, 

มหำวหิำรเซน็ตม์ำรค์, จตัรุสัซำนมำโค และชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนเนม หรอื จะนัง่จบิกำแฟพรอ้มฟงัดนตรแีจส๊ตำม

อธัยำศยั     

 (ท่ำนใดตอ้งกำรนัง่เรอืกอนโดลำ่ กรุณำแจง้

หวัหนำ้ทวัรล์ว่งหนำ้ ค่ำเรอืล  ำละประมำณ 5,000 

บำท นัง่ได ้6 ท่ำน) ไดเ้วลำนดัหมำย น ำท่ำน

เดนิทำงกลบัสู่ฝัง่แผ่นดนิใหญ่ 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมอืงปิซ่ำ ทำงดำ้นทศิตะวนั 

ซึง่ตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั  HOTEL GALILEEI หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่หกของการเดินทาง      ปิซ่า-กรุงโรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น ำเดนิทำงสู่ บริเวณจตรุสัคมัโป เพือ่ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปกบัควำมมหศัจรรยข์อง หอเอนแห่งเมอืงปิซ่ำ ซึง่เป็นหอ

ระฆงัสูง 8 ช ัน้ ซึง่ต ัง้อยู่ภำยในจตรุสัคมัโป และท่ำนยงัไดถ้่ำยรูปกบั วหิำรแห่งเมอืงปิซ่ำ และ โบสถส์  ำหรบัท ำ



 
 
 
 
 
 

พธิีศีลจมุของศำสนำคริสต ์ซึง่สรำ้งในช่วงเวลำเดยีวกนักบัหอเอน และใชห้นิอ่อนชนิดเดยีวกนัท ัง้หมด ไดเ้วลำ 

น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ กรุงโรม   

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บ่ำย คณะเดนิทำงต่อสู่ กรุงโรม ระหวำ่งทำงพกัผ่อนตำมอธัยำศยั เพลดิเพลนิกบัทศันียภำพอนัสวยงำมของสองขำ้ง

ทำงตลอดกำรเดนิทำง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง       เที่ยวชมกรงุโรม 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ นครรฐัวำตกินั เพือ่ชมควำมยิง่ใหญ่และสวยงำมของ มหำวหิำรเซนตปี์เตอร ์ศูนยก์ลำงของ

ครสิตจกัรดิ์ จำกนัน้น ำท่ำนไปถ่ำยรูปควำมสิง่มหศัจรรยข์องคนโรมนัไดส้รำ้งไวน้ ัน่คือ สนำมกีฬำโคลอสเซีย่ม 

สถำนทีใ่ชป้ระลองยุทธอนัยิง่ใหญ่ในยุครุ่งเรอืง  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ำ้พเุทรวี ่(THREE COINS IN 

THE FOUNTAIN) ซึง่เป็นแลนมำรค์ทีส่วยงำม นกัท่องเทีย่วทกุ

คนมำทีน่ี่จะตอ้งไดม้กีำรโยนเหรยีญทิ้งไวท้ีน่ี่ถงึสำมเหรยีญดว้ยกนั 

และ ต่อจำกนัน้ใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิงบริเวณย่ำนบนัไดสเปน ของกรุงโรม 

ณ บรเิวณ ถนนเวยีคอนดอทต ิ..น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สนำมบนิ เพือ่

เดนิทำงกลบั สู่ กรุงเทพฯ 

20.50 น.       ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดย สำยกำรบนิเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK096/EK372 ((ตัง้แต่ 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไปเวลาออกเดินทางจะเปลี่ยนเป็น 22.05 .)) 

***แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ***  

วนัที่แปดของการเดินทาง                ประเทศไทย 

18.55 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ….. 

**********  
หมายเหต ุ ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ท ัง้นี้ ทำงบริษทัฯ จะยึดถือควำมปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย   

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเดี่ยวจา่ยเพิ่ม 

18-25 มิ.ย. 

25 มิ.ย.-2 ก.ค. / 9-16 ก.ค. / 23-30 ก.ค.  

6-13 ส.ค. / 20-27 ส.ค. / 3-10 ก.ย. / 17-24 ก.ย.

24 ก.ย.-1 ต.ค. / 1-8 ต.ค. / 15-22 ต.ค.  

22-29 ต.ค. / 5-12 พ.ย. / 19-26 พ.ย. 

26 พ.ย.-3 ธ.ค. / 3-10 ธ.ค. / 11-17 ธ.ค. 

74,900.- 9,900.- 

 

24 - 31 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 7 ม.ค.  84,900.- 

**ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่ำต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้(ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิและมค่ีำใชจ่้ำยเกิดขึ้นส ำหรบักำรเปลีย่นแปลง) 

2. ค่ำภำษสีนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร วนัละ 12 ชม. ตำมกฎหมำยยุโรป 

4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุำมรำยกำรหรือเทยีบเท่ำ ( 4 ดำว)   

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเทีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำวซี่ำเชงเกน้ (หำกสถำนทูตไดก้ ำหนดกำรยืน่วซี่ำเป็นคณะแลว้ ท่ำนใดไมส่ำมำรถมำตำมก ำหนดได ้กรณีถำ้มค่ีำใชจ่้ำย 

เกิดขึ้นท่ำนละ 500.- บำท ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่ำนัน้) 

8. ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่  

9. ค่ำมคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

10. ค่ำทปิ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่ำธรรมเนียมจดัท ำหนงัสอืเดนิทำง , แจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทำงของไทย 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทเิช่น ค่ำเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกนิ 

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั , ค่ำ

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้  

3. ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% และภำษมีลูค่ำเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษ ี

4. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึ้นรำคำ  

5. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอืน่ ๆ  เช่น ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรดี,มนิิบำรแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่ำบรกิำรพเิศษ 



 
 
 
 
 
 

ต่ำง ๆ 

6. ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง  

7. ค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกบัโควดิ 

***กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณำจองก่อนลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป  

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทำงบริษทัขอเก็บค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนกำรเดนิทำง  หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมตัวิซี่ำหรือยกเลกิกำรเดนิทำงโดย

เหตจุ ำเป็นทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึ้นจริง 

เงือ่นไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงเก็บค่ำมดัจ ำเต็มจ ำนวนทกุกรณี 

- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทำงทกุกรณี เก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ทำงบรษิทัฯ 

ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่ำวซี่ำและค่ำบริกำรยืน่วซี่ำ / ค่ำมดัจ ำต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่ำตัว๋เครื่องบิน (กรณีออก

ตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษิทัฯอกีครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กิดอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไข

สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสำยกำรบนิและตวัแทนบริษทัทีต่่ำงประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสำยกำรบนิและ

บริษทัต่ำงประเทศ) ท ัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่มส่ำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำต ัว๋ หรือค่ำตัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่ำธรรมเนียมวซี่ำและค่ำบริกำรยืน่วซี่ำกรณีทีท่่ำนยืน่วซี่ำแลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุุดวสิยัทีท่ำง บรษิทัฯ ไมส่ำมำรถ

ควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตให ้

เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่ำนจะใชห้นงัสอืเดนิทำงรำชกำร 

(เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทำงหำกท่ำนถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคำ้

ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบ



 
 
 
 
 
 

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุุดวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั…. 

- หลงัจำกทีม่กีำรจองทวัรแ์ละไดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัรห์รือท ัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัหรือช ำระโดยตรง

กบัทำงบรษิทั ทำงบริษทัจะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงอืนไขต่ำงๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ำ้หนกัประมำณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทำง

เจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเท่ำนัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิสว่นตวัของลูกคำ้สูญหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่วำ่เหตผุลใดๆตำมทำง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในกำร ไมค่นืค่ำทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนลว่งหนำ้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 30 ทำ่น ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซี่ำไดค้รบ 30 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี้ทำงบริษทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมด

หกัค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิ์กำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้ 

ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจง้สถำนฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถำนฑูต เรื่องวซี่ำของท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิ

มดัจ ำหรือท ัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบริษทัฯ จะขอถอืวำ่ท่ำน

รบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆของเอกสำรวซี่ำ 

• กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ 

ท่ำนจะถกูปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียม

ใหม่ทกุครัง้  

• หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรียกสมัภำษณบ์ำงท่ำนทำงบริษทัฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำย และ 

โปรดแต่งกำยสุภำพ ท ัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอ

เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักลำ่วเช่นกนั 

• ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในข ัน้ตอนกำรยืน่วซี่ำ แต่ในกำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไม่สะดวกแก่ท่ำนไดท้ำงบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมำ ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ท่ำนท ำกำรซื้อโปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 



 
 
 
 
 
 

กรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบริษทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิยัต่ำง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทำงเป็นส ำคญั  

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทวัรแ์ก่ลูกคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษำเวลำเลย พูด จำหยำบคำย ดืม่สุรำบนรถ ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ืน่ เอำแต่ใจตนเอง หรอืถอืวำ่มำ

กลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนควำมวุน่วำนในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสุขของผูเ้ดนิทำงเป็นส่วนใหญ่) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอนัตรำย / เพือ่ควำมปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทวัรแ์ก่ท่ำนทีม่เีดก็ทำรกอำยุต ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรณุำแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกรำบขออภยัท่ำนเพรำะหำกเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงท่ำนอืน่ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรือไม่ขำยแก่ท่ำนทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่ำนทีจ่ะออกตัว๋ภำยในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยก่อนเพือ่ขอค ำยนืยนัวำ่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนักำรเดนิทำงหำกท่ำนออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บักำรยนืยนัจำกพนกังำนแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบ

ค่ำใชจ่้ำยนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท ำงำนและพกัผ่อนระหวำ่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เช่น เริ่มงำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  

20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้

หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

• หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำน

เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง 

ทำงบริษทัฯ เป็นตวัแทนในกำรจดัน ำสมัมนำ และกำรเดินทำงที่มคีวำมช ำนำญ โดยจดัหำโรงแรมที่พกั อำหำร 

ยำนพำหนะ และสถำนที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้กำรสมัมนำ ดูงำน เพื่อควำมสะดวกสบำย และเกิดประโยชนสู์งสุดในกำรเดินทำง 

ท ัง้นี้ทำงบริษทัฯ ไม่สำมำรถรบัผดิชอบในอบุตัิเหตุหรือควำมเสยีหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พกั ยำนพำหนะ,  อนัเนื่องจำกอุบตัิเหตุ

รวมถึงภยัธรรมชำติ, โจรกรรม, วินำศกรรม, อคัคีภยั, กำรผละงำน, กำรจลำจล สงครำมกำรเมือง,  กำรผนัผวนของอตัรำ

แลกเปลี่ยนเงนิตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนดัหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของเที่ยวบิน, สำยกำรเดินเรือ, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนกำรถกูปฏเิสธออกวซี่ำจำกกงสุล และ / หรอื ส่วนงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถำนเอกอกัครำชฑูต รวมถงึผูม้อี  ำนำจท ำกำรแทน

ประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจำกเป็นสทิธิพเิศษทำงกำรทูต) ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทัฯ หมำย

รวมถึงในระหว่ำงกำรเดินทำงท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบริษทัฯ มีควำมคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตำม

เงื่อนไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทำงถูกปฎิเสธโดยเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ 

ต่ำงประเทศ มใิหเ้ดนิทำงออก หรือ เขำ้ประเทศ เนื่องมำจำกควำมประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบิตัิตำมกฎระเบยีบ

ดำ้นกำรควำมคุมโรคติดต่อเฉพำะพื้นที่มกีำรปลอมแปลงเอกสำรเพื่อกำรเดินทำง รวมถึงมสีิ่งผิดกฎหมำย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่ำใชจ่้ำยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรือเพือ่ควำมเหมำะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ ท ัง้นี้กำรขอสงวนสทิธิดงักลำ่ว บริษทั จะยดึถอืและค ำนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผู ้

มเีกียรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาสวสิฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเตมิเพื่ออพัเดทขอ้มูลเอกสารอกีคร ัง้) 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวซ่ีานบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัท าการ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยื่นวซ่ีาหนงัสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัิวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสอืเดินทางออกมาได ้

หมำยเหต:ุ กำรยืน่วซี่ำแต่ละครัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซี่ำ ประเภทหมูค่ณะ เท่ำนัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จ ำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้ ำหนดวนัยืน่วซี่ำเท่ำนัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่  ำหนด

ได ้อำจมค่ีำใชจ่้ำยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี้ 

คิวพรเีมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาท าการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีควิแลว้จะไปยื่น 1,500 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซี่ำอย่ำงนอ้ย 2 หนำ้ อำยุกำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ย

กวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั และหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรุด(หนงัสอืเดนิทำงเลม่เก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซี่ำ

ดว้ย)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด กวำ้ง 1.5 x สูง 2 นิ้ว 

จ ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืน 

หำ้มสวมแวน่ตำหรือเครื่องประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์

รูปไม่เลอะหมกึ) (ควำมยำวของหนำ้กรุณำวดัจำกศีรษะ
ดำ้นบนถงึขำ้งประมำณ 3.5*4.5 ซม.) 



 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า   70-80% ของภาพอย่าง

ชดัเจน 

2.1 ถ่ำยจำกดำ้นหนำ้โดยไม่สวมใส่สิ่งต่ำงๆบนใบหนำ้หรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรำกฏบนภำพถ่ำย 

3. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกค่ำใชจ่้ำยเอง Statement บญัชอีอมทรพัยส์่วนตวัของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลูกคำ้ท ำ

รำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กิน 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่ำ และหำกบญัชกีระโดด

เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่ำนัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกค่ำใชจ่้ำยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรบัรองค่ำใชจ่้ำยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกนั 

หรือ สำมภีรรยำ เท่ำนัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองค่ำใชจ่้ำยในกำรเดนิทำง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ำยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่ำใชจ่้ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรบัรองค่ำใชจ่้ำยให ้เช่น ส ำเนำทะเบยีนสมรส สูตบิตัร ทะเบยีน

บำ้น 

**สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั บญัชฝีำกประจ ำ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน  

- เจำ้ของกจิกำร หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำร อำยุไมเ่กิน 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบ

ทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังำน หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำน จำกบรษิทัฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรียนหรอืนกัศึกษำ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรเรียนทีอ่อกจำกสถำบนัทีก่  ำลงัศึกษำอยู่  

(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำยุ 1 เดอืน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อ

สถำนทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสำรส่วนตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น      

- ส ำเนำสูตบิตัร (กรณีเดก็อำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- ส ำเนำทะเบยีนสมรส/ส ำเนำทะเบยีนหย่ำ/ส ำเนำมรณะบตัร (ถำ้ม)ี กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) กรุณำแปลเป็นภำษำองักฤษ 

6. กรณีเดก็อำยุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเดก็เดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยบดิำจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร



 
 
 
 
 
 

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หำกเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ท ัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศ

กบัใคร มคีวำมสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและ

มำรดำ 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี  ำนำจปกครอง

บตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิำหรอืมำรดำไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท ำจดหมำยชี้แจงวำ่ท ำไมไม่ม ีpassport *** 

- กรณีเดก็อำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่ำ พรอ้มเดนิทำงมำสมัภำษณ์กบับตุรทีส่ถำนทูตดว้ย 

ท ัง้สองท่ำน (เฉพำะควิเดีย่วเท่ำนัน้) 

7. ท่ำนไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้่ำนเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ำรอ้งขอวซี่ำเท่ำนัน้ 

8.  ส ำเนำเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีครบถว้น  
 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

(ลูกคำ้กรุณำอย่ำยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซี่ำในอดตี เพรำะสถำนทูตมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่เรื่อย ๆ) 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัย่ืนเป็นผูเ้รยีกเกบ็) 

 


