
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ  

22.00 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ ช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ

เอมเิรตส ์(EK)   เจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรที่

น ัง่ขึ้นเครื่อง 

วนัที่สอง โรม (อติาล)ี 
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01.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK385 / EK097  

 *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0440-0910 *.*.*.    

13.25 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี่ (ฟิอมุมาชโิน) เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มี

อดตีอนัยิง่ใหญ่ และเกรยีงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนั

เรอืงอาํนาจเมือ่ราวกวา่ 2,000 ปีทีผ่่านมาแลว้ ....หลงั

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ย

แลว้  

 นาํท่านเขา้สู่ นครวาตกินั รฐัอสิระทีป่กครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของ

ศาสนาครสิตนิ์กายโรมนัคาทอลกิ  เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์

สถาปตัยกรรมลํา้ค่าทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เพยีตา้ ผลงาน

ของศิลปินเอก  ไมเคลิแองเจโล เสาพลบัพลาทีอ่อกแบบโดย เบอรนิ์นี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่

ปจัจบุนัเป็นสิง่ล ํา้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี   

 จากนัน้ถ่ายรูปทีร่ะลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ีส่ามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณแ์ห่ง

ชยัชนะและทีม่าของถนนทกุสายมุง่สู่กรุงโรม  …ชม นํา้พเุทรวี ่จดุกาํเนิดของเสยีงเพลง ทรคีอยนอ์อฟ

เดอรฟ์าวดเ์ท่น ทีโ่ด่งดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราว

ของเทพมหาสมทุร ตามตาํนานกลา่วไวว้า่หากใครไดม้าถงึนํา้พแุห่งน้ีแลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิ้งไวจ้ะได ้

กลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีคร ัง้หน่ึง  

 นาํท่านสูย่่านบนัไดสเปน แหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เตม็ไปดว้ยนกัท่องเทีย่วหลากหลายเชื้อชาต ิ

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั EURO FIANOROMANO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สาม   ปิซ่า-เวนิส 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงปิซ่า (PISA) ประเทศอติาล ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นาํท่านเขา้สู่ จตัรุสัแคมโป สถานทีต่ ัง้ของ หอเอนปิซ่า สิง่

มหศัจรรยห์น่ึงในเจด็ของโลก โลก สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 



    

 
หนา้ท่ี 3 

 

สถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึง่ในอดตีเคยเป็นสถานทีท่ีน่กัวทิยาศาสตรเ์อกของ 

 โลก ศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีรื่องแรงโนม้ถ่วงของโลก อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตาม

อธัยาศยั  

 จากนัน้เดนิทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาลสูี่ เมอืงเวนิซ เมสเตร ้ราชนีิแห่งทะเลเอเดยี

ตรกิ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั VENICE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้..จากนัน้ลงเรอืเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัการกลา่ว

ขานวา่โรแมนตกิทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก เมอืงทีใ่ชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มเีกาะเลก็ใหญ่กวา่ 118 

เกาะ และมสีะพานเชื่อมมากกวา่ 400 แห่ง เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ...ผ่าน

ชม สะพานถอนหายใจ ทีเ่ชื่อมต่อระหวา่ง “Doge Palace” ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิ

สในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยุคสมยันัน้อกีดว้ย ชม จตัรุสัเซนตม์ารค์ ทีม่ี

โบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์....อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง

ของเวนิสตามอธัยาศยั อาท ิเครื่องแกว้มรูาโน่ ตน้ตาํรบัของการเป่าแกว้ของชาวมรูาโน่ เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเครื่องแกว้แต่ละชิ้นมรูีปแบบ และคุณภาพเป็นทีย่อมรบัจากนกัท่องเทีย่ว

ท ัว่โลก   

นาํท่าน ลอ่งเรอืกอนโดลา่ *.*.*. ราคาไมไ่ดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์*.*.*.  (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีในกรณี

นํา้ไมข่ึ้นสูงเกนิไปและฝนไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรอืท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึง่เรอืที่

ลาํสามารถนัง่ได ้5-6 ท่าน) เพือ่ชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองทีก่วา้ง

ทีสุ่ดของเกาะ และงานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอจัฉรยิะดา้นสถาปตัยกรรมที ่สะพานเรยีลอลั

โต ้(ศิลปินเอกไมเคลิแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายนาํคณะลงเรอืเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที ่ท่าเรอืตรอนเชโต ้ 
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เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ีเมอืงหลวงแห่ง

แฟชัน่  นาํท่านถ่ายรูป (ภายนอก) กบัมหาวหิารแห่งมลิาน ซึง่เป็นวหิารสไตน์

โกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดโลก และบรเิวณนัน้ ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นม

ต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 

 นาํท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ณ เมอืงลูกาโน่ 

(LUGANO) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัเมอืงและทะเลสาบลูกาโน่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MOVENPIC HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  ลูเซิรน์-อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) เมอืงตากอากาศของประเทศ

สวสิเซอรแ์ลนด ์..อสิระถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีส์งิโตหนิสญัลกัษณข์องทหาร

สวสิฯ …จากนัน้ถ่ายรูปกบั สะพานไมโ้บราณคาเปล และทะเลสาบลูเซริน์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงทีส่วยงามขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบเบรยีน

เซอรซ์แีละทนุเน่อซ ีใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้และของทีร่ะลกึจากประเทศสวสิฯ 

คํา่ *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นาํท่านเดนิทางสู่ สถานรถไฟกลนิเดอวาล เพือ่นัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจงุฟราวน ์

(TOP OF EUROPE) ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะบนยอดเขา และเขา้

ชม ถํา้นํา้แขง็ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจงุฟราวน ์

บา่ย นาํท่าน นัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจงุฟราวน ์สู่เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น 

ระหวา่งทางท่านจะไดเ้หน็ความสวยงามอกีหน่ึงบรรยากาศ 

นาํท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุ่งหนา้สู่ เมอืงดีจอง (DIJON) เมืองหลวงแห่งแควน้

เบอรก์นัด ี

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั IBIS GAR DE DIJON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ ปารสี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงปารสี (PARIS) อสิระระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP ไมต่อ้งต่อแถวใน

เสยีเวลา และ มไีกดพ์ระราชวงับรรยาย) สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของ

พระราชวงัทีไ่ดร้บัการยกย่องวา่ใหญ่โตมโหฬารและสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดร้บั

การตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิติรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ทีม่ี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรนิ์เจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, 

หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชนีิ, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัตภิาพ ฯลฯ 

ซึง่รวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิง่ใหญ่ของพระราชวงัแห่งน้ี 
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บา่ย นาํท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กบัพพิธิภณัฑลู์ฟว ์หรอื อดตีพระราชวงัลูฟว ์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคาโกร ์สเตก็ ไวน ์

ทีพ่กั IBIS PARIS HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด ปารสี - ประเทศไทย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืเพือ่ลอ่งเรอื ชมความสวยงาม ของสถานทีส่าํคญัคู่บา้นคู่เมอืงรมิสองฝัง่แมน่ํา้

แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์

ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษดู์แลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ

ทศันียภาพทีร่่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารสี ชื่อวา่เป็นนครทีม่คีวามงดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก (ในกรณี

ทีน่ํา้ในแม่นํา้แซนขึ้นสูงกวา่ปกตหิรอืมเีหตกุารณสุ์ดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการลอ่ง

แมน่ํา้แซนอาจจะไมส่ามารถดาํเนินการได)้  

ชมความยิง่ใหญ่ของประตูชยั สรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิพระเกยีรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบรเิวณลาน 

จตัรุสัคองคอรท์ สถานทีซ่ึง่เคยเป็นลานประหารพระเจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต พระ

เจา้หลยุสท์ี ่16 และพระนางมาเรยีองัตวัเนต  

 ชม จตัรุสัทรอคาเดโร เชญิถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นทีร่ะลกึจากมมุกวา้งซึง่เป็นจดุทีส่วยทีสุ่ดและสามารถ

มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน …อสิระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY PARIS LOOK ในราคาถกู อาทเิช่น 

นํา้หอม, ครมี, เครื่องสาํอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพือ่เดนิทางสู่ ประเทศไทย 
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15.35 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK074 / EK384  

วนัที่เกา้ สนามบนิสวุรรณภมิู 

12.15 น.    (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

*************** 

หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิม่ 

4-12 มี.ค. / 18-26 มี.ค. 

3, 17, 24 มิ.ย. 

1, 22, 29 ก.ค. / 5, 12, 26 ส.ค. 

2, 16, 30 ก.ย. /  

7, 14, 21, 28 ตค. / 4, 18, 25 พย 

2, 9 ธ.ค. 

69,999.- 
12,500.- 

1-9 เม.ย.  71,999.- 
10-18 เม.ย. // 11-19 เม.ย. 

23, 30 ธ.ค. 
79,999.- 15,500.- 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 69,999.- 12,500.- 

1-9 พ.ค. / 5-13 พ.ค. 71,999.- 12,500.- 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงค ์
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อยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ใน 

ภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดย

บรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 

เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวาม

จาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิใน

กรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และ

ไมม่อ่ีางอาบนํา้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะ

จากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย

จากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 70.- ยูโร (หวัหนา้ทวัร ์, คนขบัรถ , ไกดท์อ้งถิน่) 

8. ค่าวซ่ีาเชง็เกน้ 5,000.- (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจํุาเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 

บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคา

ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
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- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ทาง
บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มดัจําตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ 
(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี
ครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋ว หรอืคา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้
เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ
อากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสาํคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชาํระ
โดยตรงกบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บั
ทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมดหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจดัหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ําระ
เงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระ
คา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  
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• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
• เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่ม
เดนิทางเป็นสาํคัญ  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่
มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตํุา่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรปุ

รว่มกนั) 
• ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยนัน้ได ้
• ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  
ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบัุตเิหต ุตาม
เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบ
ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนื
คา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูนํ้าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 
 



    

 
หนา้ท่ี 12 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่อติาล ี
ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่
คณะ ตอ้งมจํีานวน  
15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศนูยร์ับยืน่ จะเป็นผูก้ําหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ใน
วันทีก่าํหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์ับยืน่โดยตรง* 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่ง 
นอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ
(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 
ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิ
บัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ตํา่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้
คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดด
เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษ
ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่ี
สายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนาทะเบยีนสมรส สตูิ
บัตร ทะเบยีนบา้น **สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจํา และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 
เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ําลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตํุา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที่
สถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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            บริษัท เน็ก ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด 
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