
 
 

 

  

••  เวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกั  



 
 

 

••  อินบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มอินบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น า้อินส์แม่น า้อินส์    

••  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย์  

••  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติที่ดึงดูดความเรยีบง่ายที่สมบรูณ์แบบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาติที่ดึงดูดความเรยีบง่ายที่สมบรูณ์แบบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หา  

••  มวินิคมวินิค  เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรียเมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรีย  

••  ปปราสาทนอยชวานสไตน์ราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

••  แองเกิลเบริ์แองเกิลเบริ์ก เชิงขุนเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ก เชิงขุนเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

••  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดีตหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่น า้รอยซที่โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดีตหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่น า้รอยซที่โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง   

••  มลิาน ศูนยก์ลางแฟชัน่ของประเทศอิตาลีมลิาน ศูนยก์ลางแฟชัน่ของประเทศอิตาลี  

••  โคโม่ เมอืงเลก็ๆชายแดนสวสิและอิตาล ีโคโม่ เมอืงเลก็ๆชายแดนสวสิและอิตาล ีซึ่งมทีะเลสาบโคโม่ที่สวยงามซึ่งมทีะเลสาบโคโม่ที่สวยงาม  

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

17.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373/EK101 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  มิลานมิลาน  --  เวนิสเวนิส  --  เกาะเวนิส เกาะเวนิส   

07.45 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางแฟชัน่ของประเทศอิตาลี หลงั

ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ..... ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกบัความสวยงามของ มหาวหิาร

แห่งเมอืงมลิาน(ดูโอโม่) สถาปตัยกรรมสไตนโ์กธิคที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอิตาล ี 

น าท่านออกเดินทางสู่ทางภาคทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศอิตาล ีสู่ เมอืงเวนิส เพือ่เดินทางสู่ ท่าเรือตรอน

เชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส..จากนัน้น าทา่น ล่องเรอื ไปตามล าคลองสู่ท่าซานมารโ์ค น าท่านชมจตัุรสัซานมารโ์ค  

มหาวหิารซานมารโ์ค  ถา่ยภาพหนา้พระราชวงัดอจสิ่งก่อสรา้งที่เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมื่อสมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอิสระ ...ซึ่งเคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดินทางไปเมอืงจีน  

*.*.*. ไม่รวมค่านัง่เรือกอนโดล่าทา่นละ 20.- Euro (1 ล าสามารถนัง่ได ้5-6ท่าน) *.*.*. 



 
 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  --  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ --  ซาลเซาลเบิรก์บิรก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมอืงอินบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กม.) เมอืงเลก็ๆ ริมแม่น า้อินน ์

อยู่ทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ที่โอบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดินแดนออสเตรยีนแอลป์ 

อยู่ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแม่น า้อินน ์ถูกโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอินบรูคส ์เช่ือมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิง

สมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ต ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับญุแอนน)์ ซึ่งต ัง้ขึ้นเพื่อร าลกึถงึการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรียออกไปจากเมอืง ..น าทา่นสู่ย่านเมอืงเก่าทีย่งัคงสภาพและบรรยากาศ

ของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างดี อาคารบา้นเรอืนที่มอีารค์เดคชัน้ล่างและมมีขุยื่นออกมาที่

ช ัน้บน แสดงใหเ้ห็นถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส ์  น าท่าน

ชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ที่สรา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซมิิ

เลีย่นที่ 1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ า

เมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึ่งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละ

บุคคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

ที่พกั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สี่ของการเดินทางที่สี่ของการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ --  ฮลัสตทัฮลัสตทั  --  มิวนิคมิวนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 



 
 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพือ่เดินเล่นในเมอืงเกา่ที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงที่ไม่ซ า้แบบเมอืงใดในโลก 

ชมสวนมริาเบล ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ใน

ภาพยนตรเ์รือ่ง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (73 กม.) หมู่บา้นมรดกโลก

แสนสวยที่มอีายเุกา่แก่กวา่ 4,500 ปี ..

หมู่บา้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบที่มปีระชากรอาศยั

อยู่ไม่ถงึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั 

บา้นเรอืนในเมอืงนี้ต ัง้อยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See 

จึงตอ้งสรา้งลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า 

เนื่องจากเขาตัง้สูงชนัเหนือผนืน า้จึงไม่มทีี่ราบพอที่จะสรา้งถนนใหร้ถวิ่ง

ได ้มแีต่ทางเดินแคบๆ ผ่านหนา้บา้นที่เรยีงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเทา่นัน้ ดินแดนแถบนี้พบร่องรอย

ผูค้นที่อาศยัมานานตัง้แต่ยุคกอ่นประวตัิศาสตรร์าวหา้พนัปีกอ่นคริสตกาล เพราะที่นีเ่ป็นแหล่งเกลอืขนาดใหญ่ ยุค

เหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 กอ่นคริสตกาล 

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่สู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กม.) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้

เป็นเมอืงที่มบีรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมภิาค และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ี่เด่นที่สุดในประเทศ

เยอรมนีอีกหลายแห่ง…..จากนัน้น าท่านชมอาคารบา้นเรือนที่เกา่แก่สวยงามจากยุคสมยัอนั

รุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณจตัุรสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) 

ซึ่งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเกา่และเป็นทีท่ี่ดีที่สุดส าหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางที่นี่

เคยเป็นตลาด แต่ปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมสีิ่งที่น่าชมมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พกั  FERINGAPARK HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค --  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  --  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  --  แองเก้ิลเบิรก์ (สวิตแองเก้ิลเบิรก์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์เซอรแ์ลนด)์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่าเดินทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) 

เมอืงเลก็ๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น าทา่นเดินทาง

..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กม.) 

โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อหวัหนา้

ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แตอ่าจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ) 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั  TERRACE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แองเกิลเบิรก์แองเกิลเบิรก์  --  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบโคโม่  --  มลิาน มลิาน --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.หมายเหตุ : ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก์่อนล่วงหนา้ *.*. 

น าท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) เมอืงพกัตากอากาศที่มนีกัท่องเทีย่วมากที่สุดในสวสิฯ แต่

ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

เที่ยง *.*.*. อิสระการรบัประทานอาหารกลางวนั *.*.*. 

บ่าย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์งิโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืง

เป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึ่งท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้

หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส น าท่านเดินขา้มสะพานไม ้ที่มช่ืีอเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ 

(KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่น า้ “รุซซ”์ 

(REUSS) อายเุก่าแกก่ว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

สนิคา้ชัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาชัน้น า ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี 

นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 

 จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู่ทางตอนใตข้องประเทศสวสิ สู่ เมอืงโคโม่ ท่านจะไดส้มัผสักบัความงดงามของทะเลสาบโค

โม่ ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามมาก ....ไดเ้วลาอนัสมควร..น าท่านเดินทางสู่สนามบนิมลิาน เพื่อเดินทางกลบัสู่

ประเทศไทย 

21.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK92 /EK372 



 
 

 

วนัวนัที่เจ็ดที่เจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  --  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครือ่งที่เมอืงดูไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

****_ - - _ **** 

 

อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

4-10 มี.ค. / 18-24 ม.ีค.  

26 มี.ค.-2 เม.ย. / 2-8 เม.ย. 

29 เม.ย.– 5 พ.ค. / 5-11 พ.ค./3-9 ม.ิย.  

39,999.- 
8,500.- 

3-9 ก.ค. 41,999.- 
 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู ่

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ้า่ยเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในภูมปิระเทศที่ม ี

อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนั

เป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดิม โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี



 
 

 

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิ่มเติมในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไม่มอีา่งอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดินทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ้า่ยในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางของไทย 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 4,700.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้ 



 
 

 

มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซา่และการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

ง่ายขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ้่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศกึษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไป

ยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนือ่งจากประวตัิการเดินทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ทา่นที่ใส่ปกหนงัสอืเดินทางกรณุาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่ง
บรษิทัและลกูคา้** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื  

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตุจ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์(หมายเหตุ – ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุขอ้ความ
บางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ขึน้อยู่กับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับดุลพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทต่างประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่่านยืน่วซีา่แลว้  

 
 

 



 
 

 

หมายเหตุ  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 
14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระค่ามัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรทั์ง้หมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณนีี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนือ่งจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ท่านไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้า 

ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีม
ใหม่ทุกครัง้  
• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนมัุตวิซีา่ จะอยู่ในดุลพนิจิของ 
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทางเป็นส าคัญ  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไม่รักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุ่นวานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์กท่่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี



 
 

 

ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทัวรแ์กท่่านทีม่เีดก็ทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแกท่่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 
• ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้าย
นัน้ได ้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทุกกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึ
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสลุ และ / หรอื ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอ
สงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 

 
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาอติาล ี
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซ่ีา VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง
ออกมาได ้
หมายเหตุ: การยืน่วซีา่แต่ละครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมู่คณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมี
จ านวน  
15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศูนยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซีา่ในวันทีก่ าหนดได ้
อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี้  
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มคี่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 

2,600 บาท  
**ทัง้นี้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกับทางศูนยรั์บยืน่โดยตรง* 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่าง 
นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอื
เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3  
ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อน
แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 
3. หลักฐานการเงนิ 



 
 

 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดย
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 
Statement เท่านัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษตอ้งตรงตามหนา้
พาสปอรต์ (ออกไม่เกนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชทั้ง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั 
หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัน้ 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพนัธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองค่าใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูบัิตร ทะเบยีน
บา้น **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื 
ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทูตทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่
สถานทูตทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุให ้
บุตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กับใคร มคีวามสัมพนัธเ์ป็นอะไรกนักับเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไม่ม ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรทีส่ถานทูตดว้ย ทัง้
สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 


