
 

 

  



 

 

เวนิส เวนิส --  ล่องเรือเกาะเวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส --  มลิาน มลิาน --  ปอร์โตฟิโน่ ปอร์โตฟิโน่ --  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย --  ปิซ่าปิซ่า  

SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --  กรุงโรมกรุงโรม  
  

  

ก าหนดการ ก าหนดการ ::    

วนัแรกของการเดินทาง     วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9  
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัทีส่องของการเดินทาง       กรุงเทพฯวนัทีส่องของการเดินทาง       กรุงเทพฯ   --  เวนิส เวนิส --  ล่องเรือเกาะเวนิส ล่องเรือเกาะเวนิส --  เวนิสเวนิส   

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเท่ียวบินท่ี EK385/EK135 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 0445-0905 น. *.*.*.   
13.25 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้   

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต ้เพื่อลงเรือสู่เกาะเวนิส..ล่องเรือ (ค่าเรือ
ไปเกาะเวนิสรวมในค่าทวัร์แล้ว) ไปตามล าคลองสู่  ท่าซานมาร์โค น าท่าน 
ชมจตุรัสซานมาร์โค มหาวหิารซานมาร์โค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจส่ิง
ก่อสร้างท่ีเก่าแก่มากวา่ 800 ปี มาแลว้ เม่ือสมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรัฐอิสระ 
...ซ่ึงเคยร ่ ารวยและมีอ านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้าร์โคโปโล  เดินทางไป
เมืองจีน  

*.*.*. ราคาไม่รวมค่าเรือกอนโดล่า ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ราคาไม่รวมในทวัร์ ในกรณีน ้าไม่ข้ึนสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่าน
สามารถแจง้หวัหนา้ทวัร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยโูรต่อท่าน (1 ล านัง่ไดป้ระมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*. 
ท่ีพกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ามของการเดินทาง         เวนิส วนัทีส่ามของการเดินทาง         เวนิส --  มิลานมิลาน   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILANO)  เมือง
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของอิตาลี เมืองท่ีข้ึนช่ือวา่เป็น
เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ …. 
ชมโบสถดู์โอโม่แห่งมิลาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยโุรป 
เป็นศิลปะแบบกอธิคท่ีหรูหรา และใชเ้วลาในการสร้างนาน

เกือบ 500 ปี โดยเร่ิมสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และท่ีน่าท่ึงของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาท่ีเนน้ความ
หรูหราอยา่งเตม็ท่ีโดยเฉพาะรูปป้ันรอบตวัอาคาร มีจ  านวนกวา่ 3,000 ช้ิน ขวามือของโบสถมี์อาคารทรงกากบาท
หลงัหน่ึง และหลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษตัริย ์
วคิเตอร์เอมมานูเอลท่ี 2 ปฐมกษตัริยข์องอิตาลีในการรวมชาติ  



 

 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
มีช่ือเรียกเล่นๆวา่เป็นห้องนัง่เล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยงัมี
ร้านกาแฟท่ีเรียกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จิบ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่มสาว แต่งกายดว้ยเส้ือผา้ทนัสมยั 
ดงันั้นหากท่านไม่คิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควรท่ีจะตอ้งไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลงัน้ีให้
ได ้หรือหากท่านยงัติดใจในเร่ืองชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปชอ้ปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซ่ึงถือเป็น
ยา่น   ชอ้ปป้ิงท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองน้ี ตั้งอยูร่ะหวา่งโบสถดู์โอโม่กบัลานกวา้งแห่งหน่ึง  

ท่ีพกั  NH MILAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่วนัที่ ส่ีของการเดินทาง       มิลาน ส่ีของการเดินทาง       มิลาน --  ซานตา มาเกริต้า --  ลาสเปเซีย ลาสเปเซีย --  ปิซ่าปิซ่า   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซานตา มาเกริต้า (SANTA MAGHERITA LIGURE) (178 กม.) ตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัเจนวั 
หน่ึงในเขตดินแดนแห่งลิกูเรียขนาบขา้งดว้ยทะเลกบั
ภูเขาลิกูเรีย เป็นภูมิภาคท่ีมีช่ือเสียงมานานในเร่ืองของ
อากาศท่ีเยน็สบายจลอดทั้งปี มีชายหาดท่ีสวยงาม 

หมายเหตุ : หากใครตอ้งการขา้มไป เมืองพอร์ตโตฟิโน (PORTOFINO) 
เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอยูติ่ดน ้ามีความงามท่ีโดดเด่น 
โดยการนัง่รถทอ้งถ่ินประมาณ 5 ยโูรต่อท่าน  (ราคาไม่รวมอยูใ่นรายการ
ทวัร์กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ถา้ตอ้งการไป) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (100 กม.) แควน้ทสัคานีเป็นเมืองท่ีเป็น

ท่ีรู้จกัอยา่งดีเก่ียวกบัหอเอนเมืองปิซ่า ซากโบราณวตัถุของเมืองท่ียงัหลงเหลือจากศตวรรษท่ี 5 ก่อนคริสตกาล
เป็นเมืองท่ีเคยมีความส าคญัอยา่งมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในช่วงประมาณศตวรรษท่ี 11 
น าท่าน ถ่ายภาพกบัหอเอนเมืองปิซ่า (LEANING TOWER OF PISA) เป็น
หอคอยหินอ่อนท่ีพิสดารสูง 54 เมตร มี 8 ชั้น แต่ละขั้นมีเสาหินอ่อนท่ีสลกั
ลวดลายวจิิตร ไดล้งมือสร้างเม่ือ ค.ศ. 1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานาน
ถึง 176 ปี ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีใชเ้วลาสร้างนานท่ีสุดในโลกความน่าอศัจรรยอี์ก
อยา่งคือ เม่ือเร่ิมสร้างได ้4-5 ชั้น หอน้ี เร่ิมเอียง แต่ไม่ถึงกลบัพงัทลายลงมา
เพราะแรงท่ีจุดศูนยถ่์วงเม่ือลากด่ิงลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ยงัทรงตวัอยูไ่ด ้
เม่ือสร้างเสร็จยอดของหอเอียงออกจากแนวด่ิงของฐานถึง 4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลิเลโอนกัวทิยาศาสตร์ 
ชาวอิตาเลียน ผูมี้ช่ือเสียงของโลกไดท้ดลองเร่ืองอตัราเร็วของเทห์วตัถุท่ีตกลงมาจากท่ีสูง ท่ีข้ึนช่ือในดา้น
ความสัมพนัธ์ของการสร้างกบัแรงโนม้ถ่วงของตวัอาคารท่ีสมดุลกนัโดยบงัเอิญไดช่ื้อวา่เป็น หน่ึงในเจ็ดส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง และเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของอิตาลี 

ท่ีพกั GALILEI HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง      ปิซ่า วนัที่ห้าของการเดินทาง      ปิซ่า --  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --    โรมโรม   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 (กรณีท่านตอ้งการทวัร์ไปฟลอเรนซ์ไม่รวมค่าเขา้เมืองท่านละประมาณ 500 บาท กรุณาแจง้กบัหวัหนา้ทวัร์) 

น าท่านชมยา่นเมืองเก่าชมดูโอโม่ประจ าเมืองฟลอเร้นซ์ ท่ีมีความ
งดงามตามแบบเรเนอซองส์ ชมสะพานแวคคิโอ สัญลกัษณ์ของเมือง
ฟลอเร้นซ์ เดินผา่นร้านคา้ และสินคา้ท่ีวางขายอยูม่ากมายท่ีล่อตาล่อ
ใจจนท่านอดใจไม่ได ้ชมจตุรัสซิญญอเรียและชมรูปป้ันของเดวทิ 
ชายหนุ่มรูปงามท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในต านานสัญลกัษณ์ของการ
ปลดปล่อยเสรีภาพ ท่ีแวดลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมช้ินส าคญัต่างๆมากมาย  

 น าท่านแวะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมท่ี OUTLET กบัสินคา้ชั้นน าของอิตาลีหลากหลายยหีอ้ เช่น อาร์มาน่ี บา
ลองเชียกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กุซซ่ี เฟอร์รากาโม่ TOD’S PRADA .. 

  น าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม 
ท่ีพกั   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง        วนัที่หกของการเดินทาง        โรมโรม   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของ

ประเทศอิตาลี ท่ีมีทั้งความเก่าและความใหม่ซอ้นแทรกอยูด่ว้ยกนัอยา่ง
กลมกลืน ตั้งอยูบ่นแควน้ลาซิโอ (LAZIO) ตรง
ช่วงกลางของประเทศมีแม่น ้ าไทเบอร์ (TIBER) 
ไหลผา่นกลางเมือง โรมจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน สถานท่ีส าคญั และเมืองเก่าโรมนัจะอยูท่างฝ่ังขวาของแม่น ้า ส่วนฝ่ังซา้ยเป็นรัฐ
วาติกนั และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้ฐานะ และ
ปัจจุบนัเป็นแหล่งร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆทนัสมยั เดินทางถึง กรุงโรม 

น าท่าน เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร์ (SAN PIETRO) ในกรุงวาติกนันครรัฐ อิสระ
ศูนยก์ลางศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ชมความยิง่ใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงาน
อนัล ้าค่าโดยปรมาจารยบ์ราเมนเตร้าฟาเอล และไมเคิล แองเจโล  

น าท่าน ชมกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมีอดีตอนัยิง่ใหญ่ 
และเกรียงไกรในยคุจกัรวรรดิโรมนัเรืองอ านาจเม่ือราวกวา่ 2,000 ปีท่ี
ผา่นมาแลว้ เขา้สู่ นครวาติกนั รัฐอิสระท่ีปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาของ 
มหาวหิารเซนตปี์เตอร์ สถาปัตยกรรมล ้าค่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกซ่ึง



 

 

ตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปป้ันแกะสลกั “เพียตา้” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาท่ี
ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซ่ึงปัจจุบนัเป็นส่ิงล ้าค่าคู่บา้นคู่เมืองของอิตาลี  … 
น าท่านถ่ายรูปท่ีระลึกดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก เคย
เป็นสนามกีฬายกัษท่ี์สามารถจุคนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนสแตนติน สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะและ
ท่ีมาของ“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”  

 ..ชมน ้าพุเทรวี่จุดก าเนิดของเสียงเพลง  “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวดเ์ท่น” ท่ีโด่งดงั ชมความสวยงามของงาน
ประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซ่ึงเป็นเร่ืองราวของเทพมหาสมุทร ตามต านานกล่าวไวว้า่หากใครไดม้าถึง
น ้าพุแห่งน้ีแลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง....น าท่านชมยา่นบนัไดสเปน
แหล่งพกัผอ่นของชาวอิตาลีซ่ึงเตม็ไปดว้ยนกัท่องเท่ียว  หลากหลายเช้ือชาติ….อิสระใหท้่านพกัผอ่นตาม
อธัยาศยัหรือท่านจะชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดต์ามอิสระยา่นถนน VIA CONDOTTI ... แลว้น าท่านเดินทางสู่
สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

22.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี EK096/EK372 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 0555-0940 *.*.*. 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง     กรุงเทพวนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง     กรุงเทพ   ฯฯ  

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 
*.*.*. @@ *.*.*. 

อตัราค่าใช้จ่าย ข้อดขีองรายการทัวร์ท่านสามารถรับประทานอาหารในส่ิงที่ท่านชอบได้ตามใจ
ชอบ หัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้แนะน าอาหารพืน้เมืองอนัเลสิรสให้กับท่าน  

 

วนัที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต ่ากว่า 12 
กบั 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มเีตียงเสริม 

พกัเดีย่วเพิม่ 

14-20 พ.ย. // 1-7 ธ.ค. 38,888.- 8,500.- 
** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษนี ้ามันและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และค่าวซ่ีา ***  
 

ในกรณีทีผู้่โดยสาร มไีฟล์ทเดนิทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดนิทางทีท่่านได้ท าการจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้ง
ให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี

หมายเหตุ   :  ราคาเดก็ต้องมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

 
 
 



 

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่่อจะตอ้ง 
อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจาก 
อยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ
และงานแฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพิ่มค่าทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษทัจะค านึงถึง
ความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั  
** เน่ืองจากการวางแพลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 
Room) อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจาก
โรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจบ็ป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและ
การเคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 
ลา้นบาท]เท่านั้น 
6. ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียว  

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน ้าหนกัเกินจาก 



 

 

ทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
4. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทิป 60.- ยโูร / ท่าน 
8. ค่า CITY TAX ในแต่ละโรงแรมท่ีพกั คืนละประมาณ 3.- ยโูร ต่อ ท่าน 
9. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ 3,800.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 
ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบเท่านั้น) 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิเต็ม 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเตม็จ านวน 
• กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เกบ็ค่าทวัร์เตม็จ านวน  
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
1.ทางบริษทัไดส้ ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บเงินเต็มจ านวน  
2. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน   
3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
เป็นผูท่ี้มีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้
(น ้าหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ข้ึนอยูก่บัทาง
เจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 
• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 
บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้ง
น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋
หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน(กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

• กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

• กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆตามทางบริษทั

ของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด
หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ 
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของส 
สถานฑูต เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระ
เงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 
• การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ 
ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกคร้ัง  
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจของทาง 
สถานทูตเร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯเม่ือท่านได ้ช าระ
เงินมดัจ าหรือทั้งหมด จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
  



 

 

• ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วซ่ีา แต่ในการพิจารณาอนุมติัวซ่ีา จะอยูใ่นดุลพินิจของทาง 
สถานทูตฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
• เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ี 

ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น
ส าคญั  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคน 

ส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือวา่มากลุ่มใหญ่
แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรองแพทย)์ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์ 

เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
• ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนั 

การเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายนั้น
ได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงท่าน
ยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 
• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถ่ิน,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ  านาจท าการแทน
ประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ  าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ หมาย
รวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตาม
เง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร่้วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎิบติัตามกฎระเบียบ
ดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนีก้ารขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่าน
ผู้มีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาอติาล ี

ใช้เวลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 15 วนัท าการ 
ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา VFS Global (สีลมคอมเพลก็ซ์) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 
ในวนัย่ืนวซ่ีาหนังสือเดนิทางต้องน าส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไม่สามารถดงึหนังสือเดนิทางออกมาได้ 
หมายเหตุ: การยืน่วซ่ีาแต่ละคร้ังกบับริษทัทวัร์ จะตอ้งท าการยืน่วซ่ีา ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมีจ านวน 15 คน ข้ึนไป 
โดยทางศูนยรั์บยืน่ จะเป็นผูก้  าหนดวนัยืน่วซ่ีาเท่านั้น ถา้หากผูเ้ดินทางไม่สามารถไปยืน่วซ่ีาในวนัท่ีก าหนดได ้อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม (Premium) 
ดงัน้ี  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายืน่วซ่ีานอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดินทาง มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,600 บาท  
**ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระกบัทางศูนยรั์บยืน่โดยตรง* 
 
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้งไม่
ช ารุด(หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซ่ีาดว้ย)  
 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พ้ืนหลงัขาวเท่านั้น 
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 



 

 

3. หลกัฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  
**Statement รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี ยอดเงนิในบัญชีขั้นต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้
ค่อยปรับยอดเงินในบญัชีไม่เกิน 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา และหากบญัชีกระโดดเดือนตอ้งขอเป็น Statement เท่านั้น)  
ช่ือ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบญัชี) 
**หนงัสือรับรองจากธนาคาร (แบงค ์การันตี) ตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนักบัสเตทเมน้ และช่ือ-นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  
(ออกไม่เกิน 15 วนั นบัจากวนัท่ียืน่) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ พ่ีนอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั หรือ สามีภรรยา 
เท่านั้น) 
3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านั้น 
3.2.2. ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให ้และผูท่ี้ถูกรับรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั บญัชีฝากประจ า และบญัชียอดติดลบ** 
 
4. หลกัฐานการท างาน  
-เจา้ของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียน
การคา้(พค.0403) 
-เป็นพนกังาน หนงัสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
-นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
5. เอกสารส่วนตวั 
-ส าเนาทะเบียนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สูติบตัร (กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปล่ียน) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบับิดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดา) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มี
ความสมัพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ  านาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายช้ีแจงวา่ท าไมไม่มี passport *** 



 

 

-กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีา พร้อมเดินทางมาสมัภาษณ์กบับุตรท่ีสถานทูตดว้ย ทั้งสองท่าน (เฉพาะ
คิวเด่ียวเท่านั้น) 
 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถูกตอ้ง ใหท่้านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวซ่ีาเท่านั้น 

 
เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 

 
 

 
 


