
 

MONO SWITZERLAND 6 วนั (EK) 
ซูริค-ชไตนอ์มัไรน-์นํ้าตกไรน–์ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเกน้ 

กิลเดอวาล-เบริน์ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ ราคา ท่านละ 69,900 บาท 

( การนัตรี 10 ท่าน ออกเดินทาง )  

กาํหนดการเดินทาง    2222--2277  ต.ค. / ต.ค. / 55--1100  พ.ย. / พ.ย. / 1122--1177  พ.ย. / พ.ย. / 1199--2244  พ.ย. /พ.ย. /  33--88  ธ.ค. / ธ.ค. / 

1100--1155  ธ.ค. /ธ.ค. /  1177--2222  ธ.ค. / ธ.ค. / 2244--2299  ธ.ค. / ธ.ค. / 3300  ธ.ค. ธ.ค. --  44  ม.ค. ราคาเพิม่ ม.ค. ราคาเพิม่ 1100,,000000  บาทบาท    

((พกัเดี่ยวจา่ยเพิม่ 8,500.พกัเดี่ยวจา่ยเพิม่ 8,500.--  บาท)บาท)  
 

วนัแรกของการเดินทาง          ประเทศไทย  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9 สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของการเดินทาง        ประเทศไทย - ซูรคิ - ชไตน์อมัไรน์ - น้ําตกไรน์  

01.05 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385/EK087 

  *** แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 05.00-08.25 น. *** 

12.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ … 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) (55 กโิลเมตร)...เมอืงทีส่วยงาม และยงัคง

ทศันียภาพของธรรมชาตทิีง่ดงามของสถานทีต่่างๆในประวตัศิาสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กูทาํลายไป 

นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ และความสวยงามของ นํา้ตกไรน ์นํา้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชม

ธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงซูรคิ 

ทีพ่กั  MEIERHOF ZURICH HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง     ซูรคิ-ลูเซริน์-อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เมอืงซูรคิ บรเิวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดในเมอืงซูรคิและใหญ่ทีสุ่ดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมใ่ช่ถนนสายทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัเป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรป

เลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจาํเมอืง ทีม่คีวาม

งดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหวา่งสวสิ และเยอรมนั 
 เดนิทางถงึเมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่

แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ทาํงานเป็นทหาร



รกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส นาํท่านเดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ 

(KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลมุตลอดทอดตวัขา้มแมน่ํา้ รุซซ ์(REUSS) อายุเก่าแก่

กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั อาท ิ

นาฬกิาช ัน้นาํ ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) (182 กโิลเมตร)...เมอืงตากอากาศสวยงาม

พรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟรา

อนัลอืชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคอื สวสิฯ แบบสุด

สุด อย่างทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สีข่องการเดินทาง     กลิเดอวาล – เบริน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอรว์าลว ์(GRINDELWALD GRUND) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงาม ซึง่ท่านจะได ้

เหน็ววิความสวยงามของตวัเมอืง เดนิเลน่ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ( ท่านใดตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขา 

กลิเดอรว์าลวเ์ฟียส กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัร ์ราคายงัไมร่วมค่ากระเชา้) 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) เมอืงทีม่นีํา้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบริน์ เมอืง

ทีไ่ดร้บัตาํแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ชมมารค์กาสเซ 

ย่านเมอืงเก่าทีป่จัจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนตจ์งึ

เหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่ี

ระดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี ถนนครมักาสเซ เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมงทีน่าฬกิาตี

บอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเร็นกราเบน็หรอืหลมุหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของกรุงเบริน์ 

ทีพ่กั BAEREN BERN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง           อสิระชอ้ปป้ิง-ซูรคิ – ประเทศไทย  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย  
14.35 น.       ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK088/EK384 

***แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 23.45-03.05 น. *** 

วนัที่หกของการเดินทาง                ประเทศไทย 

12.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ….. 

**********  
หมายเหต ุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 
 



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

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

6. ค่าไกดน์าํเทีย่วตลอดทรปิการเดนิทาง 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่านํา้หนกัเกิน

จากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, 

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่น ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษ

ต่าง ๆ 

5. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

6. ค่าวซี่าสวสิ ท่านละ 5,000 บาท ( ท่านใดยงัไมม่วีซี่าทางบรษิทับรกิารจดัทาํให ้) 

7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 30 สวสิฟรงั 
 

***กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่าง

บรษิทัและลูกคา้*** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการชําระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 20 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตจุาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงือ่นไขการสาํรองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดทาํการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางเก็บค่ามดัจาํเต็มจาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าทวัรเ์ต็มจาํนวนตามราคาทวัร ์ 

- กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ทางบรษิทั

ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจาํต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณี



ออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกี

ครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัดุลพนิิจของสายการบนิ

และบรษิทัต่างประเทศ) ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํต ัว๋ หรอืค่าต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรณีทีท่่านยืน่วซี่าแลว้  
 

หมายเหต ุ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไมร่บัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไมส่ามารถ

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางหากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อ

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะ

อากาศ 

และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นสาํคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืชาํระ

โดยตรงกบัทางบรษิทั ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิกาํหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(นํา้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทาง

เจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ท ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  



• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

สถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระ

เงนิมดัจาํหรอืท ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่

ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ท่านจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม

ใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไมข่อ

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วม

เดนิทางเป็นสาํคญั  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่

มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ  

ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้

หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 



ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูมี้เกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางที่มคีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง 

ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจาก

อบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของ

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บริษทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยั

ของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 
 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาสวสิฯ (กรุณาสอบถามเพิ่มเตมิเพื่ออพัเดทขอ้มูลเอกสารอกีคร ัง้) 
ใชเ้วลาทาํการอนุมติัวซ่ีานบัจากวนัยื่นประมาณ 10-15 วนัทาํการ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และสาํเนา 1 ชดุ 

ในวนัยื่นวซ่ีาหนงัสอืเดินทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมติัวซ่ีา ไม่สามารถดึงหนงัสอืเดินทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซี่าแต่ละครัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมี

จาํนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้าํหนดวนัยืน่วซี่าเท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัที่

กาํหนดได ้อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงัน้ี 
ควิพรเีมี่ยม 2,200.- // -ยื่นนอกเวลาทาํการ 16.00-17.00= 2,200 // walk-in กรณีไม่มีควิแลว้จะไปยื่น 1,500 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการ

ยืน่วซี่าดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด กวา้ง 1.5 x สูง 2 น้ิว 

จาํนวน  

2 ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวม

แวน่ตาหรอืเครื่องประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่

เลอะหมกึ) (ความยาวของหนา้กรุณาวดัจากศีรษะ

ดา้นบนถงึขา้งประมาณ 3.5*4.5 ซม.) 



ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหน้า  70-80% ของภาพอย่าง

ชดัเจน 

2.1 ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 

2.2 ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Statement บญัชอีอมทรพัยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ทาํ

รายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า และหากบญัชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 

หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรบัรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีนสมรส สูตบิตัร 

ทะเบยีนบา้น 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชยีอดตดิลบ** 

4. หลกัฐานการทาํงาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบรษิทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน

ชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารส่วนตวั 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  

- สาํเนาบตัรประชาชน 

- สาํเนาสูตบิตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- สาํเนาทะเบยีนสมรส/สาํเนาทะเบยีนหย่า/สาํเนามรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- สาํเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอม

ระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป



ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจ

ปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี้แจงวา่ทาํไมไมม่ ีpassport *** 

- กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับตุรทีส่ถานทูต

ดว้ย ท ัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดี่ยวเท่านัน้) 

7. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

8.  สาํเนาเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถว้น  
 

เอกสารยื่นวซ่ีาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพิ่มเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเติม 

(ลูกคา้กรุณาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ) 

ค่าแปลเอกสารในกรณี ยื่นเดียว ใบละ 500.- บาท (ศนุยร์บัย่ืนเป็นผูเ้รยีกเกบ็) 
 


