
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  เวนิส เมืองแหงสายนํ้า และ ความรักเวนิส เมืองแหงสายนํ้า และ ความรัก  

  อินบรูคส� มนต�เสนห�อินบรูคส� มนต�เสนห�แหงแหงของชนเผาทริโรลและของชนเผาทริโรลและลุมลุมแมน้ําอินส�แมน้ําอินส�    

  ซาลส�บวร�กซาลส�บวร�ก  เร่ืองราวอมตะของเร่ืองราวอมตะของละครบรอดเวย�ละครบรอดเวย�  

  ฮัลสตัทฮัลสตัท  เสนห�ของธรรมชาติท่ีดึงดูดความเรียบงายท่ีสมบูรณ�เสนห�ของธรรมชาติท่ีดึงดูดความเรียบงายท่ีสมบูรณ�แบบแบบพร+อมดั้นด+นอพร+อมดั้นด+นออกค+นหาอกค+นหา  

  มิวนิคมิวนิค  เมืองสวยคลาสิกแหงแคว+นบาวาเรียเมืองสวยคลาสิกแหงแคว+นบาวาเรีย  

  ปราสาทนอยชวานสไตน�ปราสาทนอยชวานสไตน�  สัญลักษณ�สัญลักษณ�ของเมืองเทพนิยาย ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส�อัศวินหงส�  ((SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกิลเบิร�แองเกิลเบิร�ก ก เชิงเชิงขุนเขาแหงขุนเขาแหงเทือกเขาเทือกเขาแอล�แอล�ปป  
  ลูเซิร�น ลูเซิร�น อดีตหัวเมืองโบราณ แหงปากแมน้ํารอยซท่ีโอบล+อมไปด+วยเทือกเขาสูงอดีตหัวเมืองโบราณ แหงปากแมน้ํารอยซท่ีโอบล+อมไปด+วยเทือกเขาสูง  

  ยอดเขาทิตลิสยอดเขาทิตลิส  TTiittlliiss  กระเช+กระเช+าหมุนได+ าหมุนได+ 336600  องศาองศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  

  ซูริคซูริค  เมืองวัฒนธรรมของสวิเมืองวัฒนธรรมของสวิตตเซอร�แลนด�เซอร�แลนด�  
                    

วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.00 น. พร+อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู+โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข+าท่ี 9 เคาน�เตอร�สายการบินเอมิเรตส� 
(EK) โดยมีเจ+าหน+าท่ีของบริษัท ฯ ให+การต+อนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน 
 

วันวันท่ีสองของการเดินทางท่ีสองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดูไบดูไบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  
02.00 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส� เท่ียวบินท่ี EK371/EK135 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ : 0940-1320น.*.*.*. 
13.20 น. (เวลาท+องถ่ิน) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผานพิธีตรวจคนเข+า

เมืองและศุลกากรเรียบร+อยแล+ว   
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชสโต+ เพ่ือลงเรือสู เกาะเวนิส..

จากนั้น 
นําทาน ลองเรือ ไปตามลําคลองสูทาซานมาร�โค นําทานชมจัตุรัส
ซานมาร�โค  มหาวิหารซานมาร�โค  ถายภาพหน+าพระราชวังดอจสิ่งกอสร+างท่ี  เกาแกมากวา 800 ป[ มาแล+ว 
เม่ือสมัยเวนิชยังเป\นสาธารณรัฐอิสระ ...ซ่ึงเคยร่ํารวยและมีอํานาจมหาศาล และเคยสงให+มาร�โคโปโล
เดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไมรวมคานั่งเรือกอนโดลาทานละ 800.- บาท (1 ลําสามารถนั่งได+ 5-6ทาน)*.*.* 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันวันท่ีสามของการเดินทางท่ีสามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อินบรูคส�อินบรูคส�  ––  ซาลเบิร�กซาลเบิร�ก  
เช+า รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินบรูคส� (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริม

แมน้ําอินน� อยูทามกลางเทือกเขาแอลปeท่ีโอบล+อมรอบตัวเมือง เป\นเมืองหลวงแหงแคว+นทีโรล เจ+าของ
ดินแดนออสเตรียนแอลปe อยูทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป\นเมืองขนาดเล็กริมแมน้ําอินน� ถูกโอบ
ล+อมด+วยเทือกเขาแอลปe .... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส� เชื่อมระหวางเขตเมืองเกากับยานช+

อปปfgงสมัยใหม ตรงกลางถนนเป\นท่ีตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน�) ซ่ึงต้ังข้ึนเพ่ือรําลึกถึงการ
ถอนกองกําลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นําทานสูยานเมืองเกาท่ียังคง
สภาพและบรรยากาศของยุคกลางได+เป\นอยางดี อาคารบ+านเรือนท่ีมีอาร�คเดค
ชั้นลางและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั้นบน แสดงให+เห็นถึงสถาปhตยกรรมแบบ
โกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส�   นําทานชมหลังคาทองคํา (GOLDEN 
ROOF) ท่ีสร+างในป[ ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนท่ี 1 หลังคามุงด+วย
แผนทองแดงเคลือบทองสวางไสวและโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรม

โกลเดนเนอร�แอดเลอร� ซ่ึงเคยใช+ในการต+อนรับเจ+านายในราชวงศ�และบุคคลชั้นสูงจากตางแดนหลายทาน  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเทา 

วันวันท่ีสี่ของท่ีสี่ของการเดินทางการเดินทาง                  ซาลส�บวร�ก ซาลส�บวร�ก ––  ฮัลสตัทฮัลสตัท  ––  มิวนิคมิวนิค  
เช+า  รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซาลบร�ก เพ่ือเดินเลนในเมืองเกาท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัวของเมืองท่ีไมซํ้าแบบเมือง
ใดในโลก ชมสวนมิราเบล ท่ีเต็มไปด+วยดอกไม+นานาชนิด และเป\นฉากท่ีสวยงามอีก
ฉากหนึ่ง ในภาพยนตร�เรื่อง เดอะ ซาวนด� ออฟ มิวสิค  
จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบ+านฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมูบ+าน
มรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุเกาแกกวา 
4,500 ป[ ..หมูบ+านเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ี
มีประชากรอาศัยอยูไมถึงพันคนมีฉาก

หลังเป\นภูเขาสูงชัน บ+านเรือนในเมืองนี้ต้ังอยูบนเนื้อท่ีแคบๆ ริม
ทะเลสาบ Hallstatter See จึงต+องสร+างลดหลั่นเป\นชั้นๆ ตาม
แนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟsา เนื่องจากเขาต้ังสูงชันเหนือผืนน้ํา
จึงไมมีท่ีราบพอท่ีจะสร+างถนนให+รถวิ่งได+ มีแตทางเดินแคบๆ ผานหน+าบ+านท่ีเรียงซ+อนกันเป\นชั้นๆ ข้ึนไป
ตามไหลเขาเทานั้น ดินแดนแถบนี้พบรองรอยผู+คนท่ีอาศัยมานานต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร�ราวห+าพันป[



 

 

กอนคริสตกาล เพราะท่ีนี่เป\นแหลงเกลือขนาดใหญ ยุคเหล็กชวงแรกในทวีปยุโรปในราวป[ 800-400 กอน
คริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวันท่ีหมูบ+านฮอลสตัท 
  *.*.*. อิสระอาหารเท่ียงและคํ่าตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและช+อปปfgง *.*.*. 
 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแหงแคว+น

ทางตอนใต+ เป\นเมืองท่ีมีบรรยากาศรื่นรมย� เต็มไปด+วยอาคารเกาแกสวยงาม
มากมาย อีกท้ังยังเป\นศูนย�กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป\นเจ+าของ
พิพิธภัณฑ�ท่ีเดนท่ีสุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง…..จากนั้นนําทานชมอาคาร
บ+านเรือนท่ีเกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรืองของราชวงศ� WITTELSBACH 
บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ� (MARIENPLATZ) ซ่ึงถือเป\นหัวใจของเขตเมืองเกา

และเป\นท่ีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางท่ีนี่เคยเป\นตลาด แตปhจจุบันเป\นศูนย�กลางการจัดงาน
สําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงมีสิ่งท่ีนาชมมากมาย 

ท่ีพัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันวันท่ีห#าของการเดินทางท่ีห#าของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน�ปราสาทนอยชวานสไตน�  ––  ทะเลทะเล
สาบทิทิเช(สาบทิทิเช(  
เช+า  รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนําทาเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 
กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 
..นําทานเดินทาง..ข้ึนชมความงามด+านหน+าของปราสาทนอยชวานสไตน� 
(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  
หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม+าท้ังไปและกลับ หากทานในสนใจกรุณาติดตอ
หัวหน+าทัวร� ทานละ 10 ยูโร แตอาจจะใช+ระยะเวลาในการข้ึนและลงนานกวาปกติ) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู ทะเลสาบทิทิเช ซ่ึงต้ังอยูในเขาปwาดํา BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบ

และให+ทานได+ช+อปปfgงสินค+าของท่ีระลึกอยางมากมายตามอัธยาศัย เชน นาฬิกากุyกกรู 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันวันท่ีหกของการเดินทางท่ีหกของการเดินทาง                แองเกิลเบิร�กแองเกิลเบิร�ก  ––  ลูลูเซิร�น เซิร�น ––  ซูริคซูริค  ––  นํ้าตกไรน� นํ้าตกไรน� ––  ดูไบดูไบ  

เช+า  รับประทานอาหารเช+า ณ ห+องอาหารโรงแรม 
*.*.. หมายเหตุ : ทานท่ีต+องการนั่งกระเช+าข้ึนยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ+งหัวหน+าทัวร�กอนลวงหน+าคากระเช+าเริ่มต้ังแต 92 CHF 
*.*. 

นําทานลงจากเขาเพ่ือเดินทางสู เมืองลูเซิร�น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศท่ีมี
นักทองเท่ียวมากท่ีสุดในสวิสฯ แตยังรักษาสภาพแวดล+อมไว+ได+เป\นอยางดี  

เท่ียง  *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือท่ีจะได+มีเวลาในการช+อปปfgงอยางเต็มท่ี *.*.*. 
บาย ..ชมเมืองลูเซิร�น ถายรูปคูกับอนุสาวรีย�สิงโต (LION MONUMENT) 

ซ่ึงแกะสลักอยูบนหน+าผาของภูเขาในเมืองเป\นสัญลักษณ�ให+ระลึกถึง
ทหารรับจ+างชาวสวิสซ่ึงทํางานเป\นทหารรักษาพระองค�พระเจ+าหลุยส�
ท่ี 16 แหงฝรั่งเศส นําทานเดินข+ามสะพานไม+ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลู
เซิร�น (KAPELLBRUCKE) ซ่ึงเป\นสะพานไม+ท่ีมีหลังคาคลุมตลอด
ทอดตัวข+ามแมน้ํา “รุซซ�” (REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ป[ และยังเป\นสัญลักษณ�ของสวิส อิสระให+ทานช+
อปปfgงสินค+าชั้นนําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนํา 
ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุyกกู ฯลฯ 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) (63 กิโลเมตร) 
เมืองศูนย�กลางทางการค+า การเงิน และการธนาคารท่ีสําคัญ
และใหญท่ีสุดของสวิตเซอร�แลนด� 
นําทานเดินทางสู เมืองซาฟเฮ+าเซน (SCHAFFHAUSEN) (50 
กิโลเมตร)  ...อิสระถายรูปกับความสวยงามของน้ําตกไรน� (RHEINFALL) ได+เวลาอันสมควร..นําทานเดินทาง
สูสนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

21.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส� เท่ียวบินท่ี EK086 /EK372 
 

วันวันท่ีเจ็ดท่ีเจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ : 2155-0710น. *.*.*. 

20.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
****_ - - _ **** 

 
 

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได+เพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน�ของคณะผู+เดินทางเป\นสําคัญ 

ในกรณีท่ีผู#โดยสาร มีไฟล�ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว(างประเทศ ท่ีเก่ียวข#องกับวันเดินทางท่ีท(านได#ทําการจองไว#กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ#ง
ให#กับทางเจ#าหน#าท่ีทราบ ก(อนการชําระเงินค(าตั๋วดังกล(าว ถ#าเกิดข#อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภยัการเดินทาง และค(าวีซ(า ** 



 

 

 

อัตราค(าใช#จ(าย 

วันที่เดินทาง ผู#ใหญ( 
เด็กต่ํากว(า 12 
กับ 1 ผู#ใหญ( 

เด็กต่ํากว(า 12 
กับ 2 ผู#ใหญ( 
ไม(มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

27 ธ.ค. – 2 ม.ค.  
28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 
29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 

49,999 11,500 

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร+อมกรุyปเทานั้น (ในกรณีมีความประสงค�อยูตอ

จะต+องอยู 
ภายใต+เง่ือนไขของสายการบินและมีคาใช+จายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโค+ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาห+องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจาก 
อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทาตัว หากวันเข+าพักตรงกับชวงงานเทศกาล
ตางๆและงานแฟร�,การประชุม อันเป\นผลทําให+ต+องการเปลี่ยนย+ายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวร�ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน�ของผู+เดินทางเป\นสําคัญ) 
ข#อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห+องพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให+ห+องพักแบบห+องเด่ียว (Single) ,ห+องคู 
(Twin/Double) ห+องพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมห+องพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) อาจจะไมมีห+องพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถ+าเข+าพัก 3 ทานอาจจะไมได+เลย หรือ อาจมีความจําเป\นต+องแยก
ห+องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได+ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
ห+องพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป\นผลให+คาโรงแรมสูงข้ึนมากและห+องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย+ายเมืองเพ่ือให+เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป\น Traditional Building ห+องท่ีเป\นห+องเด่ียวอาจเป\นห+องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอาง
อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และห+องแตละห+องอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเข+าชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ 



 

 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต+องการเง่ือนไขกรมธรรม�สอบถามได+จากเจ+าหน+าท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม�)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไข+ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปwวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย+ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการเคลื่อนย+ายกลับประเทศ / คาใช+จายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทานั้น) 
** ลูกค+าทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามข+อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได+ **  
- เบ้ียประกันเริ่มต+น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริ่มต+น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู+เอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป[ ** [รักษาพยาบาล 2 ล+าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ล+านบาท]เทานั้น 
7. คามัคคุเทศก� (ไกด�คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก�)  
 

อัตราน้ีไม(รวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ+งเข+าแจ+งออกสําหรับผู+ท่ีไมได+ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใช+จายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท�, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกิน

จากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปwวยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป\นต+น  
3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต+องการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. คาใช+จายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท�, คาซักรีด, มินิบาร�และทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษ

ตางๆ 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะต+องดูแลกระเป�าและทรัพย�สินด+วยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเก+น ทานละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตได+กําหนดการยื่นวีซาเป\นคณะแล+ว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนด

ได+ กรณีถ+า 
มีคาใช+จายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกค+าจะต+องเป\นผู+รับผิดชอบเทานั้น) 
ข#อมูลเบ้ืองต#นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ(าและการย่ืนขอวีซ(า  
1. การพิจารณาวีซาเป\นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร� การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต+องจะชวยให+การพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดต+องใช+พาสปอร�ตเดนิทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานต+องแจ+งให+ทางบริษัทฯ ทราบลวงหน+าเพ่ือ
วางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใช+เวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนข+างนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา

อนุมัติวีซาได+ (กรณีถ+ามีคาใช+จายเกิดข้ึนทานละ 500.- บาท ลูกค+าจะต+องเป\นผู+รับผิดชอบเทานั้น) 
3. สําหรับผู+เดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะต+องดําเนินเรื่องการขอวีซาด+วยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางต+องมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล+วต่าํกวา 6 เดือน ผู+เดินทางต+องไปยื่นคําร+อง
ขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ให+กับทางบริษัทด+วย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป\น



 

 

ประโยชน�อยางยิ่งในการยื่นคําร+องขอวีซา และจํานวนหน+าหนังสือเดนิทาง ต+องเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่าํกวา 3 หน+า  
5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอร�ต ถือเป\น
หนังสือของทางราชการ ต+องไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
9. คาข้ึนยอดเขาทิตลิต 92 CHF 
 

กรุณาจองก(อนล(วงหน#า พร#อมชําระเงินค(ามัดจํา ท(านละ 30,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค#ารายต(อไป  

ชําระส(วนท่ีเหลือ 15 วัน ล(วงหน#าก(อนออกเดินทาง มิฉะนัน้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค(ามัดจําท้ังหมด 

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองลวงหน+าอยางน+อย 4 สัปดาห�กอนการเดินทาง พร+อมชําระงวดแรก 30,000.-บาท  
ข#อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทได+สํารองท่ีนั่งพร+อมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแล+ว หากทานยกเลิกทัวร� ไมวาจะด+วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใช+จายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล+วแตสายการบินและชวงเวลา
เดินทาง  
2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล+ว แตทานไมสารถออกเดินทางได+ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใช+จายตามท่ีเกิดข้ึน
จริง   
3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู+ท่ีจะนั่งต+องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน 
ต+องเป\นผู+ท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู+อ่ืนได+อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปhญหา เชน สามารถเปfดประตูฉุกเฉินได+ 
(น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผู+ท่ีมีปhญหาทางด+านสุขภาพและรางกายและอํานาจในการให+ท่ีนั่ง Long leg ข้ึนอยูกับ
ทางเจ+าหน+าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป  เก็บคาใช+จาย 2,000-10,000 บาท (คาใช+จายท่ีเกิดข้ึนจริง) 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทางน+อยกวา 30 วัน  เก็บมัดจําท้ังจํานวน 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางน+อยกวา 20 วัน  เก็บคาใช+จาย 50% ของราคาคาทัวร�ท้ังหมด 

 กรณียกเลิกกอนการเดินทางน+อยกวา 14 วัน  เก็บคาใช+จาย 100% ของราคาคาทัวร�ท้ังหมด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใช+จายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให+คณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนท่ี 

บริษัทฯกําหนดไว+ (30ทานข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผู+เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต+องนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บปwวย จนไมสามารถเดินทางได+ ซ่ึงจะต+องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทาง 

ของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังนี้ทานจะต+องเสียคาใช+จายท่ีไมสามารถเรียกคืนได+คือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวหรือคาต๋ัว
เครื่องบิน(กรณีออกต๋ัวเครื่องบินแล+ว) และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

 กรณียื่นวีซาแล+วไมได+รับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได+ชําระคาทัวร�หรือมัดจํามาแล+ว ทาง
บริษัทฯ ขอ 

เก็บเฉพาะคาใช+จายท่ีเกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกต๋ัว
เครื่องบินแล+ว) / คาสวนตางในกรณีท่ีกรุyปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแล+ว แจ+งยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร�ท้ังหมด  

 กรณีผู+เดินทางไมสามารถเข+า-ออกเมืองได+ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห+ามของเจ+าหน+าท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร�ท้ังหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหน+า 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุyปได+อยางน+อย 30 ทาน (ผู+ใหญ ) 
และ/ 

หรือ ผู+รวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได+ครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให+ท้ังหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวร�อ่ืนให+ถ+าต+องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุม 

ได+ เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาช+าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข+าเมืองไมอนุญาตให+เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข+าเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตให+เข+าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใช+หนังสือเดินทางราชการ 
(เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเข+าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมต+องแจ+งให+ทราบลวงหน+า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมต+องแจ+งให+ทราบลวงหน+า 

 เนื่องจากรายการทัวร�นี้เป\นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใช+บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข+าประเทศ 

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได+วีซาแล+ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ+งสถานฑูต เพ่ือให+อยูในดุลพินิจของ
สถานฑูต  

เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไว+เป\นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานได+ชําระเงินมัด
จําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป\นการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบิดเบือนข+อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให+เดินทางเข+าประเทศในกลุมเชงเก+นเป\นการถาวร และ
ถึงแม+วาทานจะ 



 

 

ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีได+ชําระไปแล+วและหากต+องการขอยื่นคําร+องใหมก็ต+องชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ�บางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ�ตามนัดหมาย และ
โปรด 

แตงกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจ+าหน+าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได+วีซาแล+วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ+งสถานทูตเพ่ือให+อยูในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไว+เป\นสถิติในนามของบริษัทฯเม่ือทานได+ ชําระ
เงินมัดจําหรือท้ังหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯท่ีได+ระบุไว+โดยท้ังหมด  

 ทางบริษัทฯ เป\นแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ
ทาง 

สถานทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได+ทางบริษัทฯ จึงต+องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร� ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข+อแล+ว ในกรณีท่ี
ลูกค+า 

ต+องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจ+าหน+าท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใช+จายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได+ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณ�ลวงหน+าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน�และ ความปลอดภัยของผู+รวมเดินทาง
เป\นสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ไมขายทัวร�แกลูกค+าท่ีเคยเดินทางแล+วมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเป\นท่ีรักเกียจของคน
สวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผู+อ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญ
แล+วไมเกรงใจผู+อ่ืนชักชวนผู+ผื่นให+กอนความวุนวานในทัวร�ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู+เดินทางเป\นสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ไมขายทัวร�แกทานที่มีครรภ�เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว+นมีใบรับรอง
แพทย�) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการขายหรือไมขายทัวร�แกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจ+งบริษัทฯ กอนจอง
ทัวร�เพ่ือ 

หาข+อสรุปรวมกัน) ต+องกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู+เดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีต+องใช+รถเข็น (กรุณาแจ+งบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร� เพ่ือหาข+อสรุป
รวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจ+งฝwายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวร�นั้นๆ 
ยืนยัน 



 

 

การเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมได+รับการยืนยันจากพนักงานแล+วทัวร�นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใช+จาย
นั้นได+ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแล+วไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ต+องจบงานภายใน 
20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรมอาจต+องแก+ไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวร�และชําระมัดจําแล+วหมายถึงทานยอมรับ

ในข+อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ+วแล+วข+างต+น 

 หากในคณะของทานมีผู+ต+องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู+สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวต+องให+การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเป\นหมูคณะ หัวหน+าทัวร�มีความจําเป\นต+องดูแลคณะทัวร�ท้ังหมด 
 

ข#อความซ่ึงถือเปJนสาระสําหรับท(านผู#มีเกียรติซ่ึงร(วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป\นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพร+อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน�สูงสุดในการเดินทาง 
ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาช+าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท+องถ่ิน
,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวข+องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู+มีอํานาจทํา
การแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําต+องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป\นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุ+มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู+รวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ+าหน+าท่ีตรวจคนเข+าเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิให+เดินทางออก หรือ เข+าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู+เดินทาง ไมปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด+านการความคุมโรคติดตอเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย 
บริษัทฯ จะไมคืนคาใช+จายใดๆ รายละเอียดด+านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได+ตามความจําเป\น หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิต+องแจ+งให+ทราบลวงหน+า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล(าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน�
ตลอดจนความปลอดภัยของท(านผู#มีเกียรติ ซ่ึงร(วมเดินทางเปJนสําคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ได+มอบความไว+วางใจ ให+ทางบริษัท เป\นผู+นําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการการย่ืนวีซ(าอิตาล ี

ใช#เวลาทําการอนุมัติวีซ(าประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซ(าแสดงตนท่ีศูนย�ย่ืนวีซ(า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ�) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว#น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปJนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซ(าหนังสือเดินทางต#องนําส(งเข#าสถานทูตและระหว(างรอผลการอนุมัติวีซ(า ไม(สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได# 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร� จะต+องทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน โดยการยื่นเป\นหมูคณะ ต+องมจํีานวน 15 คน 
ข้ึนไป โดยทางศูนย�รับยื่น จะเป\นผู+กําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน ถ+าหากผู+เดินทางไมสามารถไปยื่นวีซาในวันท่ีกําหนดได+ อาจมีคาใช+จายเพ่ิมเติม 
(Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซาน+อยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคาใช+จายเพ่ิม ทานละ 2,600 บาท  
 
**ท้ังน้ี คาใช+จายท่ีเกิดข้ึน ผู+เดินทางต+องชําระกับทางศูนย�รับยื่นโดยตรง* 
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต+องมีหน+าเหลือสําหรบัประทับวีซาอยางน+อย 2 หน+า 
อายุการใช+งานเหลือไมน+อยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต+องไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรณุานํามาประกอบการยื่นวีซาด+วย)  
 

2. รูปถาย รูปถายสีหน+าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน 
ถายไมเกิน 6 เดือนห+ามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส� รูปไมเลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู+เดินทาง ออกคาใช+จายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชีย+อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค+าทํารายการเดินบัญชี ยอดเงินในบัญชขีั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน 
กอน แล+วคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนต+องขอเป\น Statement เทาน้ัน)  

ช่ือ นามสกุล ตรงตามหน+า passpost (เจ+าของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค� การันตี) ต+องเป\นบัญชีเดยีวกันกับสเตทเม+น และช่ือ-นามสกุลภาษาอังกฤษต+องตรงตามหน+าพาสปอร�ต  
(ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใช#ท้ัง 2 อย(าง ขาดอย(างใดอย(างหนึ่งไม(ได#) 
3.2 กรณีผู+เดินทางไมได+ออกคาใช+จายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใช+จายได+ ต+องเป\น พอ แม พ่ีน+อง ท่ีมีสายเลือดเดยีวกัน หรือ สามภีรรยา 
เทาน้ัน) 
3.2.1. ต+องทําเป\นหนังสือรับรองคาใช+จายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป\นภาอังกฤษเทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย+อนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใช+จาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธ�ระหวางผู+ท่ีออกให+ และผู+ท่ีถูกรับรองคาใช+จายให+ เชน สําเนาทะเบียนสมรส สตูิบัตร ทะเบียนบ+าน 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ** 
 

4. หลักฐานการทํางาน  
-เจ+าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผู+เดินทางเป\นกรรมการหรือหุ+นสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียน
การค+า(พค.0403) 
-เป\นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเป\นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต+องตรงตามหน+าพาสปอร�ต ใช+คําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 



 

 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช+หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเป\นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลต+องตรงตามหน+าพาสปอร�ต ใช+คําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบ+าน กรณุาแปลเป\นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป\นภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณเีด็กอายตุ่ํากวา 20 ป[) กรุณาแปลเป\นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถ+ามี) กรณุาแปลเป\นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ+ามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเป\นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป[ ไมได+เดินทางไปตางประเทศพร+อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต+องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต+นสังกัด (โดยมารดาจะต+องคัดหนังสือยินยอมระบุให+บุตรเดนิทาง
ไปตางประเทศกับบิดา) พร+อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน+าพาสปอร�ตมารดามาด+วย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต+องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต+นสังกัด (โดยบิดาจะต+องคัดหนังสือยินยอมระบุให+บุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับมารดา) พร+อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน+าพาสปอร�ตบิดามาด+วย 
- หากเด็กไมได+เดินทางพร+อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต+องคัดหนังสือระบุยินยอมให+บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ�เป\นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต+นสังกัด พร+อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน+าพาสปอร�ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาร+าง จะต+องแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝwายใดเป\นผู+มีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผู+
เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แล+วใช+ ID Card แทนต+องทําจดหมายช้ีแจงวาทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป[ บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร�มสมัครวีซา พร+อมเดินทางมาสัมภาษณ�กับบุตรท่ีสถานทูตด+วย ท้ังสองทาน 
(เฉพาะคิวเดี่ยวเทาน้ัน) 
 

7. ทานไมจําเป\นต+องเซ็น รับรองสําเนาถูกต+อง ให+ทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอร�มใบคําร+องขอวีซาเทาน้ัน 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพ่ิมเตมิได+ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ+งขอเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ในการจองทวัร� ต#องจองพร#อมหน#าพาสปอร�ต + มัดจํา 
ทางบริษัทจะถือว(าการจองทัวร�โดยสมบูรณ� 

รายละเอียด ประวัติส(วนตัวของแต(ละท(านท่ีต#องกรอกให#ครบท้ังหมดทุกช(องตามความเปJนจริง 
(สําคัญมากมีผลต(อการพิจารณาวีซ(า) 

ชื่อ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน#าพาสปอร�ต) / วันเดือนปXเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอร�โทรศัพท�มือถือ(จําเปJนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตต#องการติดต(อในกรณีเร(งด(วน) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
พาสปอร�ตเล�มเก�า เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู(ปYจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปX /  เบอร�บ#าน / เบอร�มือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ท่ีอยู(ตามทะเบียนบ#าน /  เบอร�บ#าน  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
อาชีพปYจจุบัน / ชือ่และท่ีอยู(บริษัท / ตําแหน(ง / เบอร�โทรศัพท�ท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากว(า 20 ปX ชื่อ บิดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหน#าพาสปอร�ต) / วันเดือนปXเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากว(า 20 ปX ชื่อ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน#าพาสปอร�ต) / วันเดือนปXเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 



 

 

 


