
  



 

เวนิส เวนิส --  ล่องเรอืเกาะเวนิส ล่องเรอืเกาะเวนิส --  มิลาน มิลาน --  ปอรโ์ตฟิโน่ ปอรโ์ตฟิโน่ --  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย --  ปิซ่าปิซ่า  

SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --  กรุงโรมกรุงโรม  
  

ก ำหนดกำร ก ำหนดกำร ::    

วนัวนัแรกของกำรเดนิทำงแรกของกำรเดนิทำง            กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

21.00 น. พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำง

ประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ T ประตู 9  

โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯ คอยอำนวย

ควำมสะดวก 

วนัวนัที่สองของกำรเดนิทำงที่สองของกำรเดนิทำง              กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  --  เวนิเวนิส ส --  ล่องเรือเกำะเวนิสล่องเรือเกำะเวนิส  --  เวนิสเวนิส  

01.05 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตำลี โดยเท่ียวบินที่ 

EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนำมบินดูไบ : 0940-1320น. *.*.*.   

13.20 น. (เวลำท้องถิ่น) ถึง สนำมบินเมืองเวนิส หลัง

ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร

เรียบร้อยแล้ว   

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือตรอนเชสโต้ เพ่ือลง

เรือสู่เกำะเวนิส..ล่องเรือ (ค่ำเรือไปเกำะเวนิ

สรวมในคำ่ทวัรแ์ลว้) ไปตำมล ำคลองสู่  ท่ำซำนมำร์โค น ำทำ่น ชม

จตุรัสซำนมำร์โค มหำวิหำรซำนมำร์โค  ถ่ำยภำพหน้ำ

พระรำชวังดอจสิ่งก่อสร้ำงที่เก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปี มำแล้ว เม่ือสมัยเว

นิชยังเป็นสำธำรณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ ำรวยและมีอ ำนำจมหำศำล 

และเคยส่งให้มำร์โคโปโล  เดินทำงไปเมืองจีน  

*.*.*. รำคำไม่รวมค่ำเรือกอนโดล่ำ ใช้เวลำประมำณ 30 นำที รำคำไม่รวมใน

ทัวร์ ในกรณีน้ ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่ำนสำมำรถแจ้งหัวหน้ำทัวร์ ค่ำ

เรือท่ำนละประมำณ 20.-ยูโรต่อท่ำน (1 ล ำนั่งได้ประมำณ 5-6 ท่ำน) *.*.*. 

ท่ีพัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่วนัที่สำมของกำรเดนิทำง         สำมของกำรเดนิทำง         เวนสิ เวนสิ --  มลิำนมลิำน  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 



 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

เมืองมิลำน (MILANO)  เมือง

ศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจท่ีส ำคัญ

ของอิตำลี เมืองท่ีขึ้นชื่อว่ำเป็น

เมืองหลวงแห่งแฟชั่น …. 

ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลำน โบสถ์

ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรำ และใช้เวลำ

ในกำรสร้ำงนำนเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้ำงต้ังแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่

น่ำทึ่งของโบสถ์ ก็คือกำรตกแต่งประดับประดำที่เน้นควำมหรูหรำ

อย่ำงเต็มท่ีโดยเฉพำะรูปปั้นรอบตัวอำคำร มีจ ำนวนกว่ำ 3,000 ชิ้น 

ขวำมือของโบสถ์มีอำคำรทรงกำกบำทหลังหนึ่ง และหลังคำมุงด้วย

กระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่ำ“ อำเขต”  สร้ำงขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่

กษัตริย์ 

วิคเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตำลีในกำรรวมชำติ  

 น ำท่ำน ช้อปปิ้งภำยในอำคำรแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมำนูเอล 2 ช้

อปปิ้งอำเขตที่สวยงำมท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่ำเป็น

ห้องนั่งเล่นของเมืองมิลำน เพรำะนอกจำกจะมีสินค้ำแบรนด์เนม

รำคำแพงขำยแล้ว ยังมีร้ำนกำแฟท่ีเรียกกันว่ำ ไซด ์วอล์ค คำเฟ่ 

สำมำรถนั่งจิบ คำปูชิโน นั่งดูหนุ่มสำว แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำทันสมัย 

ดังนั้นหำกท่ำนไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกำแฟก็ควรท่ีจะต้องไป

เดินเล่นชมควำมงดงำมของอำคำรหลังนี้ให้ได้ หรือหำกท่ำนยังติด

ใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สำมำรถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้น

โปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่ำน   ช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อท่ีสุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่

ระหว่ำงโบสถ์ดูโอโม่กับลำนกว้ำงแห่งหนึ่ง  

ท่ีพัก  NH MILAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สี่วนัที่สี่ของกำรเดนิทำง       ของกำรเดนิทำง       มลิำนมลิำน  --  ซำนตำ มำเกริตำ้ --  ลำสเปเซยี ลำสเปเซยี --  ปซิำ่ปซิำ่  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมือง

ซำนตำ มำเกริต้ำ (SANTA 

MAGHERITA 



 

LIGURE) (178 กม.) ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดเจนัว หนึ่งในเขตดินแดน

แห่งลิกูเรียขนำบข้ำงด้วยทะเลกับภูเขำลิกูเรีย เป็นภูมิภำคที่มี

ชื่อเสียงมำนำนในเรื่องของอำกำศที่เย็นสบำยจลอดทั้งปี มีชำยหำด

ท่ีสวยงำม 

หมำยเหตุ : หำกใครต้องกำรข้ำมไป เมืองพอร์ต

โตฟิโน (PORTOFINO) เมืองตำกอำกำศที่มี

ชื่อเสียงอยู่ติดน้ ำมีควำมงำมท่ีโดดเด่น 

โดยกำรนั่งรถท้องถิ่นประมำณ 5 ยูโรต่อท่ำน  

(รำคำไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์ถ้ำต้องกำรไป) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองปิซ่ำ (PISA) (100 กม.) แคว้นทัสคำนีเป็น

เมืองท่ีเป็นท่ีรู้จัก อย่ำงดีเกี่ยวกับหอเอน

เมืองปิซ่ำ ซำก โบรำณวัตถุของเมืองที่ยัง

ศตวรรษที่ 5 ก่อนหลงเหลือจำก

คริสตกำลเป็นเมือง ท่ีเคยมีควำมส ำคัญอย่ำง

มำกด้ำนกำรค้ำ ขำยในแถบทะเลเมดิเตอร์

ประมำณศตวรรษที่ 11 เรเนียนในช่วง

น ำท่ำน ถ่ำยภำพกับหอเอนเมืองปิซ่ำ (LEANING TOWER OF 

PISA) เป็นหอคอยหินอ่อนท่ีพิสดำรสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมี

เสำหินอ่อนท่ีสลักลวดลำยวิจิตร ได้ลงมือสร้ำงเมื่อ ค.ศ. 1174 ไป

เสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใช้เวลำนำนถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้ำงที่ใช้

เวลำสร้ำงนำนท่ีสุดในโลกควำมน่ำอัศจรรย์อีกอย่ำงคือ เมื่อเริ่ม

สร้ำงได้ 4-5 ชั้น หอนี้ เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกลับพังทลำยลงมำเพรำะ

แรงที่จุดศูนย์ถ่วงเมื่อลำกดิ่งลงมำไม่ออกนอกฐำนจึงไม่ล้มยังทรงตัว

อยู่ได้ เม่ือสร้ำงเสร็จยอดของหอเอียงออกจำกแนวดิ่งของฐำนถึง 4 

เมตร และหอเอนนี้ช่วยให้กำลิเลโอนักวิทยำศำสตร์ ชำวอิตำเลียน 

ผู้มีชื่อเสียงของโลกได้ทดลองเรื่องอัตรำเร็วของเทห์วัตถุท่ีตกลงมำ

จำกท่ีสูง ท่ีขึ้นชื่อในด้ำนควำมสัมพันธ์ของกำรสร้ำงกับแรงโน้มถ่วง

ของตัวอำคำรท่ีสมดุลกันโดยบังเอิญได้ชื่อว่ำเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกสมัยกลำง และเป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของอิตำลี 

ท่ีพัก GALILEI HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 



 

วนัที่ห้วนัที่ห้ำของกำรเดนิทำง      ำของกำรเดนิทำง      ปซิำ่ ปซิำ่ --  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --    โรมโรม  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

(กรณีท่ำนต้องกำรทัวร์ไปฟลอเรนซ์ไม่รวมค่ำเข้ำเมืองท่ำนละประมำณ 500 

บำท กรุณำแจ้งกับหัวหน้ำทัวร์) 

น ำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำชมดูโอโม่ประจ ำ

เมืองฟลอเร้นซ์ ท่ีมีควำมงดงำมตำมแบบ

เรเนอซองส์ ชมสะพำนแวคคิโอ 

สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่ำน

ร้ำนค้ำ และสินค้ำท่ีวำงขำยอยู่มำกมำยท่ี

ล่อตำล่อใจจนท่ำนอดใจไม่ได้ ชมจตุรัสซิญญอเรียและชมรูปปั้น

ของเดวิท ชำยหนุ่มรูปงำมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในต ำนำนสัญลักษณ์

ของกำรปลดปล่อยเสรีภำพ ท่ีแวดล้อมไปด้วยสถำปัตยกรรมช้ิน

ส ำคัญต่ำงๆมำกมำย  

 น ำท่ำนแวะช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมท่ี OUTLET กับสินค้ำชั้นน ำ

ของอิตำลีหลำกหลำยยีห้อ เช่น อำร์มำนี่ บำลองเชียก้ำ โบเตก้ำ เว

นำต้ำ กุซซี่ เฟอร์รำกำโม่ TOD’ S PRADA .. 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม 

ท่ีพัก   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัวนัที่หกที่หกของกำรเดนิทำง        ของกำรเดนิทำง        โรมโรม  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงโรม 

(ROMA) เมืองหลวงขนำดใหญ่

ของประเทศอิตำลี ท่ีมีท้ังควำม

เก่ำและควำมใหม่ซ้อนแทรกอยู่

ด้วยกันอย่ำงกลมกลืน ต้ังอยู่บน

แคว้นลำซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลำงของประเทศมี

แม่น้ ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่ำนกลำงเมือง โรมจึงถูก

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถำนท่ีส ำคัญ และเมืองเก่ำโรมันจะอยู่ทำงฝั่ง

ขวำของแม่น้ ำ ส่วนฝั่งซ้ำยเป็นรัฐวำติกัน และเขตทรำสเตเวเร 

(TRASTEVERE) ซึ่งเป็นท่ีอยู่อำศัยของผู้มีฐำนะ และปัจจุบันเป็น

แหล่งร้ำนอำหำร และคำเฟ่แบบเก๋ๆทันสมัย เดินทำงถึง กรุงโรม 



 

น ำท่ำน เข้ำชมภำยในมหำวิหำรเซนต์ปี เตอร์ (SAN 

PIETRO) ในกรุงวำติกันนครรัฐ อิสระศูนย์กลำงศำสนำ

คริสต์นิกำยโรมันคำทอลิก ชมควำมยิ่งใหญ่ของศิลปะกำร

ออกแบบผลงำนอันล ้ำค่ำโดยปรมำจำรย์บรำเมนเต้รำฟำเอล 

และไมเคิล แองเจโล  

น ำท่ำน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตำลีซึ่งมีอดีตอัน

ยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอ ำนำจเม่ือรำว

กว่ำ 2,000 ปีที่ผ่ำน มำแล้ว เข้ำสู่ 

นครวำติกัน รัฐอิสระท่ี ปกครอง

ตนเองเป็นศูนย์กลำง ของศำสนำ

คริสต์นิกำย โรมันคำทอลิก 

ชมควำมงดงำมตระกำร ตำของ มหำ

วิหำรเซนต์ปีเตอร์ สถำปัตยกรรม

ล้ ำค่ำท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่ำงโอ่อ่ำหรูหรำ ชมรูปปั้น

แกะสลัก “เพียต้ำ” ผลงำนของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสำ

พลับพลำท่ีออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนำดใหญ่ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นสิ่งล้ ำค่ำคู่บ้ำนคู่เมืองของอิตำลี  … 

น ำท่ำนถ่ำยรูปที่ระลึกด้ำนหน้ำสนำมกีฬำโคลอสเซียม 

โบรำณสถำนเก่ำแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนำม

กีฬำยักษ์ท่ีสำมำรถจุคนได้กว่ำ 50,000 คน และ ประตูชัยคอนส

แตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและท่ีมำของ“ถนนทุกสำยมุ่งสู่กรุง

โรม”  

 ..ชมน้ ำพุเทรวี่จุดก ำเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟำวด์

เท่น” ท่ีโด่งดัง ชมควำมสวยงำมของงำนประติมำกรรมหินอ่อนแบบ

บำร็อค ซึ่งเป็นเรื่องรำวของเทพมหำสมุทร ตำมต ำนำนกล่ำวไว้ว่ำ

หำกใครได้มำถึงน้ ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐำนท้ิงไว้จะได้

กลับมำเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง....น ำท่ำนชมย่ำนบันไดสเปนแหล่ง

พักผ่อนของชำวอิตำลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเท่ียว  หลำกหลำยเชื้อ

ชำติ….อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยหรือท่ำนจะช้อปปิ้งสินค้ำ



 

แบรนด์ตำมอิสระย่ำนถนน VIA CONDOTTI ... แล้วน ำท่ำน

เดินทำงสู่สนำมบิน เพ่ือเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ  

20.45 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนำมบินดูไบ : 2045-0530*.*.*. 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของกำรเดนิทำงของกำรเดนิทำง          กรงุเทพกรงุเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภำพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

อตัราค่าใชจ้า่ย ขอ้ดีของรายการทวัรท่์านสามารถรบัประทานอาหารในสิง่ที่ท่านชอบไดต้ามใจ

ชอบ หวัหนา้ทวัรจ์ะเป็นผูแ้นะน าอาหารพื้นเมืองอนัเลสิรสใหก้บัท่าน  

 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

26 ธ.ค. – 1 ม.ค.  

28 ธ.ค. – 3 ม.ค.  
48,888 9,500 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ***  

 

ในกรณทีีผู่โ้ดยสำร มไีฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรอืระหวำ่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทำงทีท่ำ่น

ไดท้ ำกำรจองไวก้บัทำงบรษิทัฯ กรณุำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ทีท่รำบ กอ่นกำรช ำระเงินคำ่ตัว๋ดงักลำ่ว ถำ้

เกดิขอ้ผดิพลำด ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบทกุกรณี 

หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมีอายรุะหวา่ง 2-12 ปี  

อตัราน้ีรวม 

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

อยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและ

งานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 



 

Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก

โรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่ว  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจาก 

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิ 60.- ยูโร / ท่าน 

8. ค่า CITY TAX ในแต่ละโรงแรมทีพ่กั คืนละประมาณ 3.- ยูโร ต่อ ท่าน 

9. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 3,800.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิเต็ม 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  



 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เก็บค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบริษทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์การเรยีกเก็บเงนิเตม็จ านวน  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ 

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้ง

น าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋

เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเกบ็  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ  

ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถ 

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ 

(เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถาน 

ฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบ

และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน 

จะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหมทุ่ก

คร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดั

จ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้าย

ใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ที่

ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้

ไมเ่กรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 



 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ี

ทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึง

ภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พ าหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย 

(โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดนิทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัิเหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนั

ในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรอื เขา้

ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มี

การปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิ

ดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้ ” 
 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน 
ขึน้ไป โดยทางศนูยร์ับยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เทา่นัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 
(Premium) ดังนี ้ 
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทัง้นี ้คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกับทางศนูยรั์บยืน่โดยตรง* 
 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 
เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุา
น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 
ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้
ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ 
และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้)  

ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามี
ภรรยา เทา่นัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเทา่นัน้ 



 

3.2.2. ถา่ยส าเนาสมดุบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ
ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่
ยืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูที่
ยืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีง
ผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น 
(เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 
 

7. ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่นัน้ 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

 


