
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดว้ยเครื่อง AIR BUS 380 FREE WIFI ** ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE 
 
 



    

 
หน้าที่ 2 

 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ  
23.30 น.     พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบนิ

เอมเิรตส ์(EK)   เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรที่
นัง่ขึ้นเคร่ือง 

วนัที่สอง โรม (อติาลี) 
03.30 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK377 / EK097  
 *.*.*. แวะเปลีย่นเคร่ืองที่สนามบนิดูไบ *.*.*.    
12.40 น.    (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิลโีอนารโ์ด ดารว์นิชี่ (ฟิอุมมาชิโน) เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึ่งมี

อดตีอนัยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนั
เรืองอ านาจเมือ่ราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแลว้ ....หลงั
ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ย
แลว้  

 น าท่านเขา้สู่ นครวาติกนั รฐัอสิระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนยก์ลางของ
ศาสนาคริสตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ  เขา้ชมความงดงามตระการตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์
สถาปตัยกรรมล า้ค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแตง่อย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั เพยีตา้ ผลงาน
ของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบโดย เบอรน์ินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่ง
ปจัจุบนัเป็นสิ่งล  า้ค่าคู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี   

 จากนัน้ถ่ายรูปที่ระลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซยีม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 
เคยเป็นสนามกฬีายกัษท์ี่สามารถจุคนไดก้ว่า 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สญัลกัษณ์แห่ง
ชยัชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม  …ชม น า้พเุทรวี ่จุดก าเนิดของเสยีงเพลง ทรีคอยนอ์อฟ
เดอรฟ์าวดเ์ท่น ที่โด่งดงั ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเร่ืองราว
ของเทพมหาสมทุร ตามต านานกล่าวไวว้่าหากใครไดม้าถงึน า้พแุห่งนี้แลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะได ้
กลบัมาเยอืนกรุงโรมอกีครัง้หนึ่ง  

 น าท่านสู่ย่านบนัไดสเปน แหล่งพกัผ่อนของชาวอติาลซีึ่งเต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที่สาม   ปิซ่า-เวนิส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  



    

 
หน้าที่ 3 

 
  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปิซ่า (PISA) ประเทศอติาล ี
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ จตัุรสัแคมโป สถานที่ต ัง้ของ หอเอนปิซ่า สิ่ง

มหศัจรรยห์นึ่งในเจ็ดของโลก โลก สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 
สถาปตัยกรรมที่งดงามซึ่งในอดตีเคยเป็นสถานที่ที่นกัวทิยาศาสตรเ์อกของ 

 โลก ศาสตราจารยก์าล ิเลโอ ไดค้น้พบทฤษฎเีร่ืองแรงโนม้ถ่วงของโลก อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตาม
อธัยาศยั  

 จากนัน้เดนิทางขึ้นสู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอติาลสู่ี เมอืงเวนิซ เมสเตร ้ราชินีแห่งทะเลเอเดยี
ตริก เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 
ที่พกั VENICE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที่สี่   เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต ้..จากนัน้ลงเรือเดนิทางสู่ เกาะเวนิส เมอืงท่องเที่ยวที่ไดร้บัการกล่าว

ขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมอืงที่ใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน มเีกาะเลก็ใหญ่กว่า 118 
เกาะ และมสีะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดนิทางสู่ เกาะซานมารโ์ค ศูนยก์ลางของนครเวนิส ...ผ่าน
ชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทบัของเจา้ผูค้รองนครเวนิ
สในอดตี อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางของการปกครองแควน้ในยคุสมยันัน้อกีดว้ย ชม จตัุรสัเซนตม์ารค์ ที่มี
โบสถเ์ซนตม์ารค์เป็นฉากหลงั สรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมไบแซนไทน ์....อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง
ของเวนิสตามอธัยาศยั อาท ิเคร่ืองแกว้มูราโน่ ตน้ต ารบัของการเป่าแกว้ของชาวมูราโน่ เป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะมาตัง้แต่บรรพชน โดยเคร่ืองแกว้แต่ละชิ้นมรูีปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรบัจากนกัท่องเทีย่ว
ท ัว่โลก   
น าท่าน ล่องเรือกอนโดล่า *.*.*. ราคาไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์*.*.*.  (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีในกรณี
น า้ไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึ่งเรือที่
ล  าสามารถนัง่ได ้5-6 ท่าน) เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กวา้ง
ที่สุดของเกาะ และงานก่อสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นอจัฉริยะดา้นสถาปตัยกรรมที่ สะพานเรียลอลั
โต ้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเ้วลานดัหมายน าคณะลงเรือเดนิทางกลบัสู่ฝัง่ที่ ท่าเรือตรอนเชโต ้ 
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เที่ยง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ีเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่  

น าท่านถ่ายรูป (ภายนอก) กบัมหาวหิารแห่งมลิาน ซึ่งเป็นวหิารสไตนโ์กธิคที่ใหญ่
ที่สุดโลก และบริเวณนัน้ ท่านสามารถเลอืกซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆไดต้าม
อธัยาศยั 

 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ณ เมอืงลูกาโน่ (LUGANO) เมอืงตากอากาศที่
สวยงาม ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัเมอืงและทะเลสาบลูกาโน่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั MOVENPIC HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
วนัที่หา้  ลูเซิรน์-อนิเทอรล์าเกน้ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) เมอืงตากอากาศของประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์..อสิระถ่ายรูปกบัอนุสาวรียส์งิโตหนิสญัลกัษณ์ของทหาร
สวสิฯ …จากนัน้ถ่ายรูปกบั สะพานไมโ้บราณคาเปล และทะเลสาบลูเซริน์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ เมอืงที่สวยงามขนาบขา้งดว้ย

ทะเลสาบเบรียนเซอรซ์แีละทุนเน่อซ ีใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้และของที่ระลกึจาก
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั *.*.*.  
ที่พกั CITY OBERLAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที่หก ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
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น าท่านเดนิทางสู่ สถานรถไฟกลนิเดอวาล เพื่อนัง่รถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน ์
(TOP OF EUROPE) ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการเล่นหมิะบนยอดเขา และเขา้
ชม ถ า้น า้แขง็ 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน ์
บ่าย น าท่าน นัง่รถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน ์สู่เมอืงเลาเทริน์บรุนเน่น 

ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามอกีหนึ่งบรรยากาศ 
น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศฝรัง่เศสมุ่งหนา้สู่ เมืองดีจอง (DIJON) เมืองหลวงแห่งแควน้
เบอรก์นัด ี

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
ที่พกั IBIS GAR DE DIJON HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที่เจด็ ปารีส 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงปารีส (PARIS) อสิระระหว่างทางใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์(เขา้แบบ VIP ไม่ตอ้งต่อแถวในเสยีเวลา และ มไีกดพ์ระราชวงั

บรรยาย) สมัผสัความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัที่ไดร้บัการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงาม
ที่สุดในโลก ซึ่งไดร้บัการตกแต่งไวอ้ย่างหรูหราวจิิตรบรรจง ชมความงดงามของหอ้งต่างๆ ที่มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะตกแต่งประดบัประดาดว้ยภาพเขยีนต่างๆและเฟอรน์ิเจอรช์ ัน้ด ีอาทเิช่น หอ้งอพอลโล, 
หอ้งนโปเลยีน, หอ้งบรรทมของราชินี, หอ้งโถงกระจกทอ้งพระโรง, หอ้งสงคราม และหอ้งสนัติภาพ ฯลฯ 
ซึ่งรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นมาในอดตีอนัยิ่งใหญ่ของพระราชวงัแห่งนี้ 
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บ่าย น าท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กบัพพิธิภณัฑล์ูฟว ์หรือ อดตีพระราชวงัลูฟว ์ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง หอยเอสคาโกร ์สเต็ก ไวน์ 
ที่พกั IBIS PARIS HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที่แปด ปารีส - ประเทศไทย 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่ส  าคญั
คู่บา้นคู่เมอืงริมสองฝัง่แม่น า้แซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและ
อาคารเก่าแก่ สรา้งขึ้นตามสไตลข์องศิลปะเรอเนสซองส ์ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์
ดูแลเป็นอย่างด ีตลอดทางท่านจะไดค้วามประทบัใจกบัความสวยงามของ
ทศันียภาพที่ร่วมกนัสรรสรา้งใหน้ครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น า้ในแม่น า้แซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมเีหตุการณ์

สุดวสิยั เช่น การนดัหยุดงาน เป็นตน้ รายการล่องแม่น า้แซนอาจจะไม่สามารถด าเนินการได)้  
ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชยั สรา้งขึ้นเพื่อเฉลมิพระเกียรตแิด่จกัรพรรดนิโปเลยีน ผ่านชมบริเวณลาน 
จตัุรสัคองคอรท์ สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต พระ
เจา้หลุยสท์ี่ 16 และพระนางมาเรียองัตวัเนต  

 ชม จตัุรสัทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลกึจากมมุกวา้งซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถ
มองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน …อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทเิช่น 
น า้หอม, ครีม, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, นาฬกิา, เขม็ขดั ฯลฯ 

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่มชีื่อเสยีง ณ หา้งแกลอร่ีลาฟาแยส อาทเิช่น หลุยส,์ พราดา้, กุชชี่, 
ชาแนล, เฟนดกิ, นาฬกิา, น า้หอม, เคร่ืองส าอาง ฯลฯ ...น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิ เพื่อเดนิทางสู่ 
ประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK076 / EK372   
วนัที่เกา้ สนามบินสุวรรณภูมิ 
18.40 น.    (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมทุรปราการ ดว้ยความสวสัด ี

*************** 
หมายเหตุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 
 
 



    

 
หน้าที่ 7 

 
อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

4-12 มี.ค. / 18 – 26 มี.ค. 
24 เม.ย. – 2 พ.ค. 
1-9 พ.ค. 

59,999.- 12,500.- 

1-9 เม.ย. / 3-11 ก.ค. 61,999.- 12,500.- 
 

อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงค ์
อยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศ 
เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่ง
งานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่
เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
ขอ้มูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั  
** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 
เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวาม
จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิ่มเติมใน
กรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร่ืองปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอุีณหภูมติ า่  
** กรณีที่มงีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และ
ไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  
ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาล
ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะ
จากอุบตัิเหตุ 1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 
7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
อตัราน้ีไม่รวม  
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 
น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีชี่องพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มส ัง่พเิศษ 
ค่าบริการพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ 70.- ยูโร (หวัหนา้ทวัร ์, คนขบัรถ , ไกดท์อ้งถิ่น) 
8. ค่าวซี่าเช็งเกน้ 4,500.- (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้ 
กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่่านไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
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เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง

โดยเหตุจ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกว่า 1 เดอืนก่อนวันเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 

บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน ก่อนวันเดนิทางทุกกรณี เก็บค่าบรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์(หมายเหตุ – ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบุขอ้ความ

บางอย่างในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืค่าตั๋วเครือ่งบนิ 

(กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / ค่าสว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกี

ครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหตุ,เจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินั้น ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับดุลพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทต่างประเทศ) ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่่านยื่นวซีา่แลว้  

หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสัิยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ 

และเหตุสดุวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระค่ามัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิส่วนตัวของลูกคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหว่างการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  

และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมดหักค่าธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
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• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิจิของ 

สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ท่านไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว่้าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่านทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซีา่ แต่ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยู่ในดุลพนิจิ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร่้วม

เดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญ่เชน่ไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่า

มากลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุ่นวานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทัวรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้มี 

ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทัวรแ์ก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อน 

จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ ก่อนซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกัน) 

• ท่านทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์้นๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ไดรั้บการยืนยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ

ค่าใชจ่้ายนั้นได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแลว้ไม่เกนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึท่านยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรับท่านผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการเดนิทาง 

ทั ้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก

อุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ

อัตราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการ

แทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ 

หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตาม

เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
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ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมีสิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืน

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย

ของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าอติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซี่าแสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด 
และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึ
หนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหตุ: การยืน่วซีา่แต่ละครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่
คณะ ตอ้งมจี านวน  
15.- คน ขึน้ไป  โดยทางศูนยร์ับยืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวันยืน่วซีา่เท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไม่สามารถไปยืน่วซี่าใน

วันทีก่ าหนดได ้อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (Premium) ดังนี้  
•ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกว่า 15 วัน นับจากวันเดนิทาง มค่ีาใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,600 บาท  
**ทัง้นี้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกับทางศูนย์รับยืน่โดยตรง* 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อย่าง 
นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด
(หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3  
ใบ (พืน้หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ 
ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ) 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  
**Statement รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิ
บัญช ียอดเงนิในบญัชขี ัน้ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้
ค่อยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดด
เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้)  
ชือ่ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบัญช)ี 
**หนังสอืรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันต)ี ตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกันกับสเตทเมน้ และชือ่-นามสกลุภาษาอังกฤษ

ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไม่เกนิ 15 วัน นับจากวันทีย่ืน่) (ใชทั้ง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึง่ไม่ได)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลทีส่ามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่ี
สายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เท่านัน้) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านัน้ 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบัญช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรับรองค่าใชจ่้ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนสมรส สตูิ
บัตร ทะเบยีนบา้น **สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ* 
4. หลักฐานการท างาน  

-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 
เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

5. เอกสารสว่นตัว 
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-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบิัตร (กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอื
ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไม่ม ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงว่าท าไมไม่ม ีpassport *** 
-กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่
สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่านัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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