
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  เวนิส เมืองแห่งสายน ้า และ ความรัก 

  อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น า้อินส ์ 

  ซาลส์บวร์ก เรือ่งราวอมตะของละครบรอดเวย ์

  ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดงึดูดความเรียบงา่ยที่สมบรูณ์แบบพร้อมดั นด้นออกค้นหา 

  มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแควน้บาวาเรีย 

  ปราสาทนอยชวานสไตน ์สัญลักษณข์องเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight) 

  แองเกิลเบิรก์ เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป 
  ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แหง่ปากแม่น า้รอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง 

  ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL) 

  ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด ์

  เดนิทาง 9-15 ส.ค. 
          

วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ  

17.00 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกแก่ท่าน 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK101 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องที่สนามบินดูไบ :  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ดไูบ – มลิาน – เกาะเวนสิ – เวนสิ 
08.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองมิลาน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว   
 น้าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส..จากนั น 

น้าท่าน ล่องเรือ ไปตามล้าคลองสู่ท่าซานมาร์โค น้าท่านชมจัตุรัสซานมาร์โค  มหาวิหาร
ซานมาร์โค  ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิ่งก่อสร้างที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว 
เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่้ารวยและมีอ้านาจมหาศาล และเคย
ส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่าท่านละ 800.- บาท (1 ล้าสามารถนั่งได้ 5-6ท่าน)*.*.*. 



 

 
 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  DELFINO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       เวนสิ – อนิบรคูส ์– ซาลเบริก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแม่น ้าอินน์ อยู่

ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตก
ในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น ้าอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ .... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลาง

ถนนเป็นที่ตั งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั งขึ นเพื่อร้าลึกถึงการถอนกองก้าลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..น้า
ท่านสูย่่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์ค
เดคชั นล่างและมีมุขย่ืนออกมาที่ชั นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอ
เนสซองส์   น้าท่านชมหลังคาทองค้า (GOLDEN ROOF) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิ
แม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ้า
เมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั นสูง
จากต่างแดนหลายท่าน  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง         ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – มวินคิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบร์ก เพื่อเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองท่ีไม่ซ ้าแบบเมืองใดในโลก ชมสวนมิราเบล 
ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ 
มิวสิค  
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท 
(HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมูบ่้านมรดก



 

โลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคนมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน 
บ้านเรือนในเมืองนี ตั งอยู่บนเนื อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหล่ันเป็นชั นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับ
สวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั งสูงชันเหนือผืนน ้าจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้ มีแต่ทางเดินแคบๆ ผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อน
กันเป็นชั นๆ ขึ นไปตามไหล่เขาเท่านั น ดินแดนแถบนี พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อน
คริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กช่วงแรกในทวีปยุโรปในราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวันท่ีหมู่บ้านฮอลสตัท 
  *.*.*. อสิระอาหารเที่ยงและค่้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ง *.*.*. 
 
บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองท่ีมี

บรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของ
ภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท่ีเด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง…..จากนั นน้าท่านชม
อาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมา
เรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึง่ถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าและเป็นที่ที่ดีที่สุดส้าหรับการเริ่มชม
เมือง ในยุคกลางท่ีนี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานส้าคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมี

สิ่งที่น่าชมมากมาย 
ที่พัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       มวินคิ – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทะเลสาบททิเิช่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั นน้าท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่
สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น้าท่านเดินทาง..ขึ นชมความงามด้านหน้า
ของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทาง
ปราสาท..  
หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม้าทั งไปและกลับ หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 
10 ยูโร แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการขึ นและลงนานกว่าปกติ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื นเมือง 
บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทิเช่ ซึ่งตั งอยู่ในเขาป่าด้า BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

สินค้าของที่ระลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกากุ๊กกรู 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        แองเกลิเบริก์ – ลเูซริน์ – ซรูคิ – น า้ตกไรน ์– ดไูบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
*.*.. หมายเหตุ : ท่านท่ีต้องการนั่งกระเช้าขึ นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้าค่ากระเช้าเริ่มตั งแต่ 32 CHF *.*. 



 

น้าท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ 
แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี  

เที่ยง  *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือที่จะได้มีเวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ *.*.*. 
บ่าย ..ชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่

บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งท้างาน
เป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส น้าท่านเดินข้ามสะพานไม้ ที่มี
ชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด
ทอดตัวข้ามแม่น ้า “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์
ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั นน้าของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ 
นาฬิกาชั นน้า ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ 

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (63 กิโลเมตร) เมือง
ศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการธนาคารที่ส้าคัญและใหญ่ที่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ 
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร)  
...อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน ้าตกไรน์ (RHEINFALL) ได้เวลาอันสมควร..น้าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับ
สู่ประเทศไทย 

22.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK086 /EK370 
 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง          ดไูบ – กรงุเทพ ฯ 
*.*.*. แวะเปล่ียนเครื่องที่เมืองดูไบ : 06.25 - 11.45 น. *.*.*. 

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

 
 

หมายเหตุ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วีซา่ ** 

 

อตัราคา่ใชจ้า่ย 

วนัทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ ่
เดก็ต่า้กวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เดก็ต่า้กวา่ 12 
กบั 2 ผู้ใหญ ่
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 
พกัเดีย่วเพิม่ 

9-  15 ส.ค. 42,999.- 8,500 
 



 

อัตรานี รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ 
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นส้าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อัน
เป็นผลท้าให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะค้านึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส้าคัญ) 
ข้อมลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั  
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 
3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่้า  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)  
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
ค่ารักษาพยาบาลส้าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับ
ประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
 

อัตรานี ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท้าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส้าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทาง 



 

สายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  
7. ค่าทิปท่านละ 35.- ยูโร 
8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตได้ก้าหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามก้าหนดได้ กรณถี้า 
มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั น) 
ข้อมลูเบื องต้นในการเตรยีมเอกสารยื่นวซีา่และการยืน่ขอวซีา่  
1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกต้องจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่วีซา่ หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึง

บางสถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัติวีซ่าได ้(กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นท่านละ 500.- บาท 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั น) 
3. ส้าหรับผู้เดนิทางที่ศึกษาหรือทา้งานอยูต่่างประเทศ จะต้องด้าเนนิเรื่องการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพา้นกัหรือศึกษาอยู่เท่านั น  
4. หนังสือเดนิทางต้องมีอายุไม่ต้่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต้่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค้ารอ้งขอท้าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดนิทางเล่มเก่า ให้กบัทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคา้ร้องขอวีซา่ และจ้านวนหน้าหนังสอืเดินทาง 
ต้องเหลือว่างส้าหรับติดวีซ่าไม่ต้่ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทางนั นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มี
รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเล่ม  
9. ค่าขึ นยอดเขาทิตลิต 92 CHF 
 

กรณุาจองกอ่นลว่งหน้า พร้อมชา้ระเงินคา่มดัจา้ ทา่นละ 30,000.- บาท 
ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มฉิะนั นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

ชา้ระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง มฉิะนั นขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจา้ทั งหมด 



 

เงือ่นไขการสา้รองทีน่ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ข้อมลูเพิม่เตมิเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิ  
1.ทางบริษัทได้ส้ารองท่ีนั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัด
จ้าต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
2. หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง   
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ้านาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ นไป  คืนมัดจ้าทั งหมด  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ นไป  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจริง) 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน  ยึดค่ามัดจ้าเต็มจ้านวน  
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ้านวนท่ี 
บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการเล่ือนการเดินทาง 



 

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าต๋ัวหรือค่าตั๋วเครื่องบิน(กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ 
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ้าต๋ัวเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่าง
ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน  
 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด  
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด  
 

หมายเหต ุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผู้ใหญ่ ) และ/ 
หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุม 
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดนิ
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ 
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต  
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการ
ช้าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ 
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั ง  
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด 
แต่งกายสุภาพ ทั งนี ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอ
รบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมด จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด  
 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ้านวยความสะดวกในขั นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง 
สถานทูตฯเท่านั น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี  



 

 เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้า 
ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั งมิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั งสิ นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะ
ค้านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจของคนส่วน 
ใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้
ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย)์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต้่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพ่ือ 
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 
 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค้ายืนยันว่าทัวร์นั นๆ ยืนยัน 
การเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั นได้ 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท้างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00  
น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทวัร์และช้าระมัดจา้แล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ 
แจ้วแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

ข้อความซึง่ถอืเปน็สาระสา้หรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน้าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช้านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่

ท่องเที่ยวพร้อมทั งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั งนี ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใ นอุบัติเหตุ
หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ,  รถไฟ, 
พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ้านาจท้าการแทนประจ้า
ประเทศไทย (โดยไม่จ้าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทั งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถูกปฎิ
เสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของ
ผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ้าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั งนี การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค้านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส้าคั ญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น้าพาการเดินทางในครั งนี ” 
 



 

เอกสารประกอบการการยืน่วซีา่อติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 
ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยืน่วซีา่แตล่ะครัง้กับบรษัิททัวร ์จะตอ้งท าการยืน่วซีา่ ประเภทหมูค่ณะ เทา่นัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้
ไป 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 กรณุาน ามา
ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

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

 

3. หลักฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้่ายเอง  
**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 สามภีรรยา 
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 
**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน บัญชฝีากประจ า และบัญชยีอดตดิลบ** 
 

4. หลักฐานการท างาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
5. เอกสารสว่นตัว 
-ส าเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรณุาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 
*** 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 

 



 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหน้าพาสปอรต์ + มดัจา้ 
ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแตล่ะทา่นทีต่อ้งกรอกใหค้รบทั งหมดทกุชอ่งตามความเปน็จรงิ 
(สา้คญัมากมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่) 

ชือ่ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปเีกดิ / เลขทีบ่ตัรประชาชน 
 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื(จา้เปน็มาก ในกรณทีีท่างสถานทตูตอ้งการตดิตอ่ในกรณเีรง่ดว่น) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
พาสปอรต์เลม่เกา่ เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอาย ุ
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยูป่จัจบุนั / อาศยัมานานกีป่ ี/  เบอรบ์า้น / เบอรม์อืถอื /สถานทีเ่กดิ(จงัหวดัทีเ่กดิ) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น /  เบอรบ์า้น  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
อาชพีปจัจบุนั / ชือ่และทีอ่ยูบ่รษิทั / ตา้แหนง่ / เบอรโ์ทรศพัทท์ีท่า้งาน / วนัเริม่งาน /  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
*กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ป ีชือ่ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปเีกดิ / สญัชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ป ีชือ่ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปเีกดิ / สญัชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 


