
 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  เวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกั  

  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่ห์อนิบรูคส ์มนตเ์สน่ห์แห่งแห่งของชนเผ่าทรโิรลและของชนเผ่าทรโิรลและลุม่ลุม่แม่น า้อนิส ์แม่น า้อนิส  ์   

  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย์  

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติทีด่งึดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณ์เสน่หข์องธรรมชาติทีด่งึดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณ์แบบแบบพรอ้มด ัน้ดน้อพรอ้มด ัน้ดน้ออกคน้หาอกคน้หา  

  มวินิคมวินิค  เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยีเมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยี  

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส์อศัวนิหงส ์ ((SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกิลเบริ์แองเกิลเบริ์ก ก เชงิเชงิขนุเขาแห่งขนุเขาแห่งเทอืกเขาเทอืกเขาแอล์แอลป์ป  

  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่น า้รอยซทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่น า้รอยซทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง  

  ยอดเขาทติลสิยอดเขาทติลสิ  TTiittlliiss  กระเช ้กระเชา้หมนุได ้าหมนุได ้336600  องศาองศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  

  ซูรคิซูรคิ  เมอืงวฒันธรรมของสวิเมอืงวฒันธรรมของสวิตตเซอรแ์ลนด์เซอรแ์ลนด์  
                    

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดูไบดูไบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  

02.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK371/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0535-0905 น.*.*.*. 

13.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส..จากนัน้ 

น าท่าน ลอ่งเรอื ไปตามล าคลองสู่ท่าซานมารโ์ค น าท่านชมจตัุรสัซานมาร์

โค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่ก่อสรา้งที ่ 

เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล และเคยส่ง

ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจีน *.*.*. ไมร่วมค่านัง่เรอืกอนโดลา่ท่านละ 800.- บาท (1 ล  าสามารถนัง่ได ้5-6

ท่าน)*.*.*. 



 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  PADOVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส  ์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรยี (388 กโิลเมตร) เมอืงเลก็ๆ รมิแมน่ า้

อนิน ์อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ที่โอบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียน

แอลป์ อยู่ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแมน่ า้อนิน ์ถกูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิง

สมยัใหม ่ตรงกลางถนนเป็นทีต่ ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซึง่ต ัง้ขึ้นเพือ่ร  าลกึถงึการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรยีออกไปจากเมอืง ..น าท่านสู่ย่านเมอืงเก่าที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศ

ของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคารบา้นเรอืนทีม่อีารค์เดคชัน้ลา่งและมมีขุยืน่ออกมาที่

ช ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธคิตอนปลายและเรอเนสซองส ์  น าท่าน

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

เลีย่นที ่1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ า

เมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึง่เคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละ

บคุคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  AUSTROTEL HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สี่ของการเดินทางที่สี่ของการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพือ่เดนิเลน่ในเมอืงเก่าทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงที่ไมซ่  า้แบบเมอืงใดในโลก 

ชมสวนมริาเบล ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากทีส่วยงามอกีฉากหน่ึง ใน

ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั 

(HALLSTATT) (73 กโิลเมตร) หมูบ่า้น



 

มรดกโลกแสนสวยทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมูบ่า้นเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ไมถ่งึพนัคนมฉีาก

หลงัเป็นภเูขาสูงชนั บา้นเรอืนในเมอืงน้ีต ัง้อยู่บนเน้ือทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Hallstatter See จงึตอ้งสรา้งลดหล ัน่

เป็นช ัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เน่ืองจากเขาตัง้สูงชนัเหนือผนืน า้จงึไม่มทีี่ราบพอทีจ่ะสรา้งถนนใหร้ถวิง่

ได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผ่านหนา้บา้นที่เรยีงซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆ ขึ้นไปตามไหลเ่ขาเท่านัน้ ดนิแดนแถบน้ีพบร่องรอย

ผูค้นทีอ่าศยัมานานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนครสิตกาล เพราะที่น่ีเป็นแหลง่เกลอืขนาดใหญ่ ยุค

เหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กโิลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอน

ใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมภิาค และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ด่นทีสุ่ดในประเทศ

เยอรมนีอกีหลายแห่ง…..จากนัน้น าท่านชมอาคารบา้นเรอืนทีเ่ก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนั

รุ่งเรอืงของราชวงศ ์WITTELSBACH บรเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) 

ซึง่ถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นทีท่ีด่ีทีสุ่ดส าหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางทีน่ี่

เคยเป็นตลาด แต่ปจัจบุนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่ *.*.*. 

ทีพ่กั  TRYP BY WYNDHAM MUNICH หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  แองเกลิเบิรก์แองเกลิเบิรก์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กโิลเมตร) 

เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น าท่านเดนิทาง

..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 

กโิลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้

ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกต)ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ (ENGELBERG) (324 

กโิลเมตร) ตัง้อยู่บนเนินเขาใกล ้ๆ  กบัภเูขาทติลติ (MOUNT TITLIS) 

ภเูขาทีม่ยีอดสูงจากระดบัน า้ทะเลหน่ึงกว่า 10,000 ฟตุ หรอื 3,020 ม. 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทีพ่กั  TERRACE HOTEL 
 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แองเกิแองเกิลเบิรก์ลเบิรก์  ––  ลูลูเซิรน์ เซิรน์ ––  ซูรคิซูรคิ  ––  น ้ าตกไรน์ น ้ าตกไรน์ ––  ซูรคิซูรคิ  --  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลสิ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ค่ากระเชา้เริ่มต ัง้แต่ 30 CHF *.*. 



 

น าท่านลงจากเขาเพือ่เดินทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (52.4 กโิลเมตร) เมอืงพกัตากอากาศที่มนีกัท่องเทีย่วมาก

ทีสุ่ดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

เทีย่ง  *.*.*. อสิระการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ทีจ่ะไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงอย่างเตม็ที่ *.*.*. 

บา่ย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืง

เป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ท  างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 

แห่งฝร ัง่เศส น าท่านเดนิขา้มสะพานไม ้ทีม่ี

ชื่อเสยีงที่สุดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) 

ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวั

ขา้มแมน่ า้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 

400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า ชอ็คโก

แลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (63 กโิลเมตร) เมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ การเงนิ และการธนาคารที่

ส  าคญัและใหญ่ที่สุดของสวติเซอรแ์ลนด ์

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 กโิลเมตร)  ...อสิระถ่ายรูปกบัความสวยงามของ

น า้ตกไรน ์(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร..น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูรคิ เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.15 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK086 /EK370 
 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ เวลา  06.25 - 11.45  น. *.*.*. 

21.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

10 – 16 ส.ค 

19-25 ก.ย. 

4-10 ต.ค. 

17-23 ต.ค. 

15-21 พ.ย. 

29 พ.ย. – 5 ธค 

45,999.- 45,999.- 45,999.- 8,500.- 

27 ธ.ค. – 2 มค 

29 ธ.ค. – 4 มค 
55,999.- 55,999.- 55,999.- 11,500.- 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ไป-กลบัตามกรุป๊เท่านัน้ (BUSINESS เพิม่ท่านละ 90,000.-บาท) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมิ

ประเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดิม โดยบริษทั

จะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาล

ส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

 

 



 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ,ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

5. ค่าทปิคนขบัรถยุโรป ท่านละ 15 ยูโร 

6. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนียม ท่านละ 20 ยูโร 

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 3,500.- บาท 

8. ค่าขึ้นยอดเขาทติลติ เริ่มตน้ท่านละ 30.- CHF 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ขัว่โมง นบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมด ถอืวา่ทา่นยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCLE) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000 บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไม่คืนเงนิมดัจ าไม่ว่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เดินทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกั หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไม่รกัษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดงัร าคาญรบกาวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ้ื่นใหก่้อนความ

วุ่นวายในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางสวนใหญ่) 



 

 บรษิทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั) 

 บรษิทัไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งขออภยั

ท่าน เพราะหากเดก็งอแง จะไปรวบกวนผูร่้วมเดนิทางอื่น 

 บริษทัไม่ขายทวัรแ์ก่ท่าน ที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร ์เพื่อหาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพื่อความสะดวกและ

รวดเรว็ในหมูค่ณะเป็นส่วนใหญ่ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่ 

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรอง

แพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ี่จะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู ปฏเิสธ

การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัใน

ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีาอติาล ี**ลูกคา้โชวต์วั ** 
 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอายเุหลอืมากกวา่6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

รูปถา่ย (พี้นหลงัขาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  2น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว 

ถ่ายมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์

สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได ้) และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงิน ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพิจารณาบญัชี 

กระแสรายวนั 

- สเตทเมน้รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน(อพัเดทยอด ไม่เกนิ 7 วนันับจากวนัยื่น

เอกสาร) ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

- หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกุลภาษาองักฤษ

ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ( ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่ ) 

( ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได ้) 

หลกัฐานการท างาน (ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนกังาน 

- หนงัสอืรบัรองการท างานตวัจรงิ ระบอุาชพี-ต าแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการท างาน(อายุไมเกนิ 1 เดอืน

ก่อนยืน่ และชื่อ นามสกุลภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้  าเนาหนงัสอืรบัรองบริษทัที่มชีื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองส าเนา

และประทบัตราบรษิทัฯ (อายุส าเนาไม่เกิน 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา 

หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่ 

(อายุไมเกิน 1 เดอืนก่อนยืน่)  

   ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส  าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส  าเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกุล (ถา้ม)ี พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

   ส  าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ )  พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายตุ า่กวา่18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอื

ยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูติบตัร



 

ทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่นนามสกุล (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล)ในใบค ารอ้งขอวซี่า ขอ้ 37 จะตอ้งมลีายเซน็ตข์อง

บดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา หนงัสอืเดนิทางของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไม่มหีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้ง

เขยีนหนงัสอือธิบายพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิามารดาดว้ย 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม่ พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณ์

อกัษรเพือ่แสดงว่าเป็นบคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัส่ิวนตวัของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคญัมากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จงัหวดัทีเ่กดิ) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 


