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พำเทีย่วกรงุเบริน์ เมอืงหลวงทีไ่ดร้ับกำรขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก 

ถำ่ยรปูกบั น ้ำพเุจทโด ณ กรงุเจนวีำ  

ตำมรอยเสด็จประพำส ประทบัของสมเด็จยำ่ ณ เมอืงโลซำนน ์

ก ำหนดกำรเดนิทำง :   1-7 กมุภำพนัธ ์2565 

                             1-7 มนีำคม 2565 

                              1-7 เมษำยน 2565 

Shopping เต็มอิม่ และ ชมิอำหำรพืน้เมอืงสไตลส์วสิแท!้! 

 

 

สวติเซอรแ์ลนด ์จงุเฟรำ 7วนั4คนื 
 

 บนิตรงสูซู่รคิ โดยกำรสำยกำรบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์( EMIRATES  ) 
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01. วนัแรกเชยีงใหม ่- กรงุเทพฯ 

19.30 น. พรอ้มคณะทีท่ำ่อำกำศยำนเชยีงใหม ่อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ  

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ... 

20.50 น. ออกเดนิทำงสูท่ำ่อำกำศสวุรรณภมู ิโดยสำยกำรบนิ...      

 

02. วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ- ดไูบ -ซูรคิ  

01.15 น. ออกเดนิทำงจำกสวุรรณภมูมิุง่สู ่เมอืงดไูบ ประเทศสำธรณรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสำยกำรบนิ            

EMIRATE เทีย่วบนิที ่EK 385 

04.45 น.         เดนิทำงถงึสนำมบนิดไูบ เพือ่ เปลีย่นเครือ่ง    

08.40  น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิดไูบ  สูเ่มอืงซูรคิ โดยเทีย่วบนิที ่EK087   

13.20             เดนิทำงถงึสนำมบนิซูรคิ (เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ช ัว่โมง) 

- ชมโกรสมนึสเ์ทอร ์(Grossmunster) 

 - เมอืงเกำ่ 

- จตัรุสัสำธำรณะในศนูยก์ลำงประวตัศิำสตรข์องซูรคิ 

- Town Hall Stadthaus -ลเูซริน์ 

- อำหำรเย็น (อำหำรจนี)  

- เขำ้พกั โรงแรม   

 

03.          วนัทีส่ำม ลเูชริน์ -อนิเทอรล์ำเกน้ -ลำวทเ์ทอบรนุเนนิ-อนิเทอรล์ำเกน้ 

- สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne)  

- อนิเทอรล์ำเกน้ 

- อำหำรกลำงวนั (อำหำรพืน้เมอืง) 

- หมูบ่ำ้น ลำวทเ์ทอบรนุเนนิ (Lauterbrunnen) น ำ้ตกชเตำบบ์คั  

- อนิเทอรล์ำเกน้ 

   - ชอปป้ิง ตำมอธัยำศยั  

- อำหำรเย็น (อำหำรไทย)  

- เขำ้พกัที ่โรงแรม   

 

04.  วนัทีส่ ี ่อนิเทอรล์ำเกน้- ลำวทเ์ทอบรนุเนนิ-อนิเทอรล์ำเกน้ 

- น ัง่รถไฟเมอืงกรนิเดอวำลด ์(Grindelwald)  

- สูย่อดเขำจงูฟรำว อสิระตำมอธัยำศยั  

- เดนิทำงกลบัอนิเทอรล์ำเกน้ 

 - อำหำรเย็น ( เมนฟูองดวู ์จ ิม้จุม่) - เขำ้พกั โรงแรม พกัผอ่นตำมอธัยำศยั   
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05. วนัทีห่ำ้ อนิเทอรล์ำเกน้–เมอืงเบรนิ ์–เมอืงโลซำนน ์

- ชมยำ่นเมอืงเกำ่ 

- ชมนำฬกิำไซท้ค์ล็อคเคน่ทรมัอำย ุ800 ปี  

- ชมโบสถ ์Munster 

- ชมบอ่หมสีนี ำ้ตำล (Bear Park) 

- อำหำรกลำงวนั (อำหำรพืน้เมอืง) 

- เดนิทำงสูเ่มอืงโลซำนน ์ 

- อำหำรเย็น (อำหำรพืน้เมอืง) 

- เขำ้พกัโรงแรมพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

  

06 วนัทีห่ก  เมอืงโลซำน–สนำมบนิ - NO  Lunch  

-   เมอืงเจนวีำ-นำฬกิำดอกไม ้สญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัของเมอืงเจนวีำ 

-   ชมGrand Théâtre de Genèveเป็นโรงละครโอเปรำ่ 

-   ชมอำคำรส ำนกังำนขององคก์ำรสหประชำชำตใินเมอืงเจนวีำ 

-   อสิระ Shopping สนิคำ้ Brand Name ช ัน้น ำมำกมำย 

-   จำกน ัน้ น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่ท ำคนืภำษ ี(Tax Refund) และมเีวลำชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำ 

    (Duty Free) ภำยในสนำมบนิ  

15.15 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่EK 090   

23.45 น.       เดนิทำงถงึสนำมบนิดไูบ เพือ่เปลีย่นเครือ่ง  

 

07.  วนัที ่เจ็ด  ดไูบ-กรงุเทพฯ – เชยีงใหม ่

02.50 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิดไูบ ประเทศสำธำรณรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์  เทีย่วบนิที ่EK384 
12.15 น.        ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหำนครดว้ยควำมสวสัดภิำพ 
 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

อตัรำคำ่บรกิำร// ไมม่รีำคำเด็ก // รำคำ/ทำ่น 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น จ ำนวนลกูคำ้ 25 ทำ่น  76,900.- 

ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่นจ ำนวนลกูคำ้   30 ทำ่น  74,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,800.- 
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 อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิเสน้ทำง กรงุเทพฯ – ซรูคิ – กรงุเทพฯ และคำ่ภำษีสนำมบนิ 

  คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่  
  คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 
  เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

  คำ่น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม และ คำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะ 
      สำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ  
    คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่สวติเซอรแ์ลนด ์(ไมร่วมคำ่เดนิทำงลงไปท ำวซีำ่ที ่กทม.) 
 คำ่ทปิไกด ์และคนขบั ตลอดกำรเดนิทำง 
 บรกิำรน ้ำดืม่ใหท้ำ่นวนัละ 1 ขวด 

   คำ่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง  วงเงนิ 2,000,000 บำท 
 

 อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เชยีงใหม ่– กรงุเทพ – เชยีงใหม ่
 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

  คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่
ซกัรดีคำ่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
  คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

  คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 
  คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 
เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป ( ตำมทีเ่สนอรำคำขำ้งตน้) 
ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำร
เดนิทำง 

2. กำรช ำระคำ่บรกิำร 
      2.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 30,000 บำท  
      2.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 
3.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์
    3.1 กำรยกเลกิกำรเดนิทำงกอ่น 30 วนั ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยดึมัดจ ำ 

ทำ่นละ 5,000 บำท 
3.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ ำทัง้หมด  

   3.3 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 7-14 วนั ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 50% ของรำคำคำ่ทัวรทั์ง้หมด 
3.4 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 7 วัน ขอเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำคำ่ทัวรทั์ง้หมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำร

บนิมกีำรกำรันตมีัดจ ำทีน่ั่งกับสำยกำรบนิและคำ่มัดจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER 
FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอื คำ่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ 

     3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก 
หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

3.7 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอื 
ไมเ่ดนิทำง  พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 
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หมำยเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10-20 ทำ่น 

 2.ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวนั

เดนิทำง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุ

งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิท 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, 

เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6.เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

กำรเมอืง สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่น 

 

+++++++++++++++++ 

เอกสำรกำรขอวซีำ่  

ส ำคญัมำก!!!!  
เอกสำรวซีำ่ตอ้งแปลเอกสำร โดย บรษิทั มตีรำประทบัของบรษิทัแปลเทำ่น ัน้ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย  

แผน่ละ 500 บำท 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีส่ถำนทตูหรอืศนูยย์ืน่วซีำ่ 

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรบัประทบัวซี่ำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้

ตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกหลงัวนัเดนิทำง หนงัสอืเดนิทำงหำ้มช ำรดุ 

           หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภำยในหนงัสอืเดนิทำง(ส ำหรับทำ่นทีม่หีนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำ 

         ประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย เพือ่ควำมสะดวกในกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

2. รปูถำ่ยรปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด1.5x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ(สดัสว่นใบหนำ้โดย

ละเอยีดเฉพำะใบหนำ้สงู 3 ซม. วดัจำกหนำ้ผำกถงึคำง***) (ใชร้ปูสพีืน้

หลงัขำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและตอ้งไมซ่ ้ำกบัรปูวซีำ่ทีม่ใีนเลม่

สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ) และกรณุำเขยีนชือ่-

นำมสกลุตวับรรจงไวด้ำ้นหลงัรปูและใหป้ระกบดำ้นหนำ้เขำ้หำกนั(กรณุำอยำ่ให ้

รปูเลอะหมกึ และอยำ่ใหร้ปูมรีอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑตูจะไมรั่บ

รปูแบบนี ้ทำ่นอำจจะตอ้งถำ่ยใหม)่ 

 

3. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/บตัรประชำชนหรอื ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

 (ถำ้เคยเปลีย่น) 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเองใช ้Bank Statementบญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผู ้

เดนิทำง ขอจำกทำงธนำคำรเทำ่น ัน้ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจำกธนำคำรเทำ่น ัน้ไมใ่ชส่ ำเนำ

สว่นสงูใบหนา้ 3 ซม. 
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จำกสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีำ่ 

      สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนัและสถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชฝีำกประจ ำ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ ำเนำ Bank Statementบญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คำ่ใชจ้ำ่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมอีำย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจำกวนันดัสมัภำษณ์)   

- กรณีเป็นพนกังำน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำนและ

ชว่งเวลำทีอ่นุมตัใิหล้ำหยดุ ตอ้งสะกดใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

- กรณีเจำ้ของกจิกำร ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้สว่นพรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ (อำยสุ ำเนำไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบนัทีก่ ำลังศกึษำอยู่

(สถำนทตูไมร่บัเอกสำรทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีำย ุ1 เดอืน              

นบัยอ้นหลงัจำกวนันดัสมัภำษณ์) ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี ขอส ำเนำสตูบิตัร 

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณำขอ 2 ฉบบั เพือ่ส ำหรบัยืน่วซี่ำ 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมำวนัเดนิทำงส ำหรบั

เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทีส่นำมบนิ) 

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดพรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษพรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรบัรองจำกบดิำโดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำง

ไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัพรอ้มทัง้แนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำ

มำดว้ย 

- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงท ัง้กบับดิำและมำรดำโดยบดิำและมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใครโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัพรอ้มทัง้แนบส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำ

และมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลังโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่ 

 

7. กรณีสมรสแลว้ส ำเนำทะเบยีนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรอื ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์

9. กรณุำกรอกขอ้มลูภำษำไทยตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหถ้กูตอ้งดว้ยเนือ่งจำกเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทำง

สถำนฑตู ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถกรอกแทนทำ่นได ้เพรำะถำ้ขอ้มลูผดิพลำด ทำ่นอำจจะถูกปฏเิสธวซีำ่ได ้

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

**เอกสำรยืน่วซี่ำอำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ** 
 


