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--  ลาสเปเซยี ลาสเปเซยี ––  ปิซา่ปิซา่  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  ––  กรงุโรมกรงุโรม  

  



 
  

  
กําหนดการ กําหนดการ ::    
วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั �น 
4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู9  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) พบกบัเจา้หนา้ที�บรษัิทฯ คอยอานวยความ
สะดวก 

วนัวนัที�สองของการเดนิทางที�สองของการเดนิทาง              กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  --  เวนิเวนสิ ส --  ลอ่งเรอืเกาะเวนสิลอ่งเรอืเกาะเวนสิ  --  เวนสิเวนสิ  

01.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเวนสิ ประเทศอติาล ีโดยเที�ยวบนิที� EK385/EK135 
  *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดไูบ : 0940-1320น. *.*.*.   
13.20 น. (เวลาทอ้งถิ�น) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนสิ หลงัผา่นพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้   
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืตรอนเชสโต ้เพื�อลงเรอืสู่

เกาะเวนสิ..ลอ่งเรอื (คา่เรอืไปเกาะเวนสิรวมใน
คา่ทวัรแ์ลว้) ไปตามลําคลองสู ่ ทา่ซานมารโ์ค นํา
ทา่น ชมจตรุัสซานมารโ์ค มหาวหิารซานมารโ์ค  
ถา่ยภาพหนา้พระราชวังดอจสิ�งกอ่สรา้งที�เกา่แกม่ากวา่ 800 ปี มาแลว้ เมื�อ
สมยัเวนชิยงัเป็นสาธารณรัฐอสิระ ...ซึ�งเคยรํ�ารวยและมอํีานาจมหาศาล และ
เคยสง่ใหม้ารโ์คโปโล  เดนิทางไปเมอืงจนี  

*.*.*. ราคาไมร่วมคา่เรอืกอนโดลา่ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมร่วมในทวัร ์ในกรณี
นํ�าไมข่ ึ�นสงูเกนิไปและฝนไมต่ก ทา่นสามารถแจง้หวัหนา้ทัวร ์คา่เรอืทา่นละประมาณ 20.-
ยโูรตอ่ทา่น (1 ลํานั�งไดป้ระมาณ 5-6 ทา่น) *.*.*. 
ที�พัก  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สามของการเดนิทาง         เวนิวนัที�สามของการเดนิทาง         เวนสิ ส --  มลิานมลิาน  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมลิาน (MILANO)  เมอืงศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิที�สําคญัของอติาล ีเมอืงที�ข ึ�น
ชื�อวา่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั�น …. 
ชมโบสถด์โูอโมแ่หง่มลิาน โบสถใ์หญ่
อนัดบั 3 ของยโุรป เป็นศลิปะแบบ
กอธคิที�หรหูรา และใชเ้วลาในการสรา้ง
นานเกอืบ 500 ปี โดยเริ�มสรา้งตั �งแต ่ปี 
ค.ศ.1386 และที�น่าทึ�งของโบสถ ์ก็คอื

การตกแตง่ประดบัประดาที�เนน้ความหรหูราอยา่งเต็มที�โดยเฉพาะรปูปั�นรอบตวั
อาคาร มจํีานวนกวา่ 3,000 ชิ�น ขวามอืของโบสถม์อีาคารทรงกากบาทหลงั
หนึ�ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื�องโปรง่ใส เรยีกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึ�นเพื�อเป็น
อนุสรณ์แกก่ษัตรยิ ์
วคิเตอรเ์อมมานูเอลที� 2 ปฐมกษัตรยิข์องอติาลใีนการรวมชาต ิ 

 นําทา่น ชอ้ปปิ�งภายในอาคารแกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปปิ�งอา



 
เขตที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของโลก มชีื�อเรยีกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งนั�งเลน่ของ
เมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นมราคาแพงขายแลว้ ยังมรีา้น
กาแฟที�เรยีกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนั�งจบิ คาปชูโิน นั�งดหูนุ่มสาว 
แตง่กายดว้ยเสื�อผา้ทนัสมยั ดงันั�นหากทา่นไมค่ดิจะชอ้ปปิ�งหรอืนั�งกนิกาแฟ
ก็ควรที�จะตอ้งไปเดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี�ใหไ้ด ้หรอืหาก
ทา่นยงัตดิใจในเรื�องชอ้ปปิ�ง ก็สามารถไปชอ้ปปิ�งตอ่ไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้
โปเลโอเน่ ซึ�งถอืเป็นยา่น   ชอ้ปปิ�งที�ข ึ�นชื�อที�สดุของเมอืงนี� ตั �งอยูร่ะหวา่ง
โบสถด์โูอโมก่บัลานกวา้งแหง่หนึ�ง  

ที�พัก  NH MILAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง       ของการเดนิทาง       มลิานมลิาน  --  ซานตา มาเกรติา้ --  ลาสเปเซยี ลาสเปเซยี --  ปิซา่ปิซา่  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซานตา มาเกรติา้ (SANTA MAGHERITA 
LIGURE) (178 กม.) ตั �งอยูใ่นเขต
จังหวัดเจนัว หนึ�งในเขตดนิแดน
แหง่ลกิเูรยีขนาบขา้งดว้ยทะเลกบั
ภเูขาลกิเูรยี เป็นภมูภิาคที�มี
ชื�อเสยีงมานานในเรื�องของอากาศ
ที�เย็นสบายจลอดทั �งปี มชีายหาดที�สวยงาม 

หมายเหต ุ: หากใครตอ้งการขา้มไป เมอืงพอรต์โตฟิโน 
(PORTOFINO) เมอืงตากอากาศที�มชี ื�อเสยีงอยูต่ดินํ�ามี
ความงามที�โดดเดน่ 
โดยการนั�งรถทอ้งถิ�นประมาณ 5 ยโูรตอ่ทา่น  (ราคาไม่
รวมอยูใ่นรายการทัวรก์รณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรถ์า้ตอ้งการ
ไป) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปิซา่ (PISA) (100 กม.) แควน้ทัสคานเีป็นเมอืงที�เป็น
ที�รูจ้ักอยา่งดเีกี�ยวกบัหอเอนเมอืงปิซา่ ซากโบราณวตัถขุองเมอืงที�ยงั
หลงเหลอืจาก ศตวรรษที� 5 กอ่นครสิตกาล
เป็นเมอืงที�เคยมี ความสําคญัอยา่งมากดา้น
การคา้ขายในแถบ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนในชว่ง
ประมาณศตวรรษที� 11 
นําทา่น ถา่ยภาพกบั หอเอนเมอืงปิซา่ (LEANING 
TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิออ่นที�พสิดาร
สงู 54 เมตร ม ี8 ชั �น แตล่ะขั �นมเีสาหนิออ่นที�สลกั
ลวดลายวจิติร ไดล้ง มอืสรา้งเมื�อ ค.ศ. 1174 ไป
เสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถงึ 176 ปี ซึ�งเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ใชเ้วลาสรา้ง
นานที�สดุในโลกความน่าอศัจรรยอ์กีอยา่งคอื เมื�อเริ�มสรา้งได ้4-5 ชั �น หอนี� 
เริ�มเอยีง แตไ่มถ่งึกลบัพังทลายลงมาเพราะแรงที�จดุศนูยถ์ว่งเมื�อลากดิ�งลง
มาไมอ่อกนอกฐานจงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยูไ่ด ้เมื�อสรา้งเสร็จยอดของหอเอยีง
ออกจากแนวดิ�งของฐานถงึ 4 เมตร และหอเอนนี�ชว่ยใหก้าลเิลโอ
นักวทิยาศาสตร ์ชาวอติาเลยีน ผูม้ชี ื�อเสยีงของโลกไดท้ดลองเรื�องอตัราเร็ว
ของเทหว์ัตถทุี�ตกลงมาจากที�สงู ที�ข ึ�นชื�อในดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้ง



 
กบัแรงโนม้ถว่งของตวัอาคารที�สมดลุกนัโดยบงัเอญิไดช้ื�อวา่เป็น หนึ�งในเจ็ด
สิ�งมหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง และเป็นสญัลกัษณอ์ยา่งหนึ�งของอติาล ี

ที�พัก GALILEI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ห ้วนัที�หา้ของการเดนิทาง      าของการเดนิทาง      ปิซา่ ปิซา่ --  SSHHOOPPPPIINNGG  OOUUTTLLEETT  --    โรมโรม  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
(กรณทีา่นตอ้งการทัวรไ์ปฟลอเรนซไ์มร่วมคา่เขา้เมอืงทา่นละประมาณ 500 บาท กรณุา

แจง้กบัหวัหนา้ทวัร)์ 
นําทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ชมดโูอโมป่ระจําเมอืง
ฟลอเรน้ซ ์ที�มคีวามงดงามตามแบบเรเนอ
ซองส ์ชมสะพานแวคคโิอ สญัลกัษณข์องเมอืง
ฟลอเรน้ซ ์เดนิผา่นรา้นคา้ และสนิคา้ที�วางขาย
อยูม่ากมายที�ลอ่ตาลอ่ใจจนทา่นอดใจไมไ่ด ้
ชมจตรุัสซญิญอเรยีและชมรปูปั�นของเดวทิ 
ชายหนุ่มรปูงามที�สมบรูณ์แบบที�สดุในตํานาน
สญัลกัษณข์องการปลดปลอ่ยเสรภีาพ ที�แวดลอ้มไปดว้ยสถาปัตยกรรมชิ�น
สําคญัตา่งๆมากมาย  

 นําทา่นแวะชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมที� OUTLET กบัสนิคา้ชั �นนําของอติาลี
หลากหลายยหีอ้ เชน่ อารม์านี� บาลองเชยีกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กซุซี� เฟอรร์า
กาโม ่TOD’S PRADA .. 

  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม 
ที�พัก   BESTWESTERN TOR VERGATA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัวนัที�หกที�หกของการเดนิทาง        ของการเดนิทาง        โรมโรม  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุโรม (ROMA) เมอืง

หลวงขนาดใหญข่องประเทศอติาล ีที�มทีั �งความ
เกา่และความใหมซ่อ้นแทรกอยู่
ดว้ยกนัอยา่งกลมกลนื ตั �งอยูบ่น
แควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงชว่ง
กลางของประเทศมแีมนํ่�าไทเบอร ์
(TIBER) ไหลผา่นกลางเมอืง โรม
จงึถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น สถานที�สําคญั และเมอืงเกา่โรมนัจะ
อยูท่างฝั�งขวาของแมนํ่�า สว่นฝั�งซา้ยเป็นรัฐวาตกินั และเขตท

ราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ�งเป็นที�อยูอ่าศยัของผูม้ฐีานะ และปัจจบุนัเป็น
แหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ ทนัสมยั เดนิทางถงึ กรงุโรม 

นําทา่น เขา้ชมภายในมหาวหิารเซนตปี์ เตอร ์(SAN PIETRO) ในกรงุ
วาตกินันครรัฐ อสิระศนูยก์ลางศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลกิ ชม
ความยิ�งใหญข่องศลิปะการออกแบบผลงานอนัลํ�าคา่โดยปรมาจารยบ์
ราเมนเตร้าฟาเอล และไมเคลิ แองเจโล  



 
นําทา่น ชมกรงุโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซี ึ�งมอีดตีอนัยิ�งใหญ ่และ
เกรยีงไกรในยคุจักรวรรดโิรมนัเรอืงอํานาจเมื�อราวกวา่ 2,000 ปีที�ผา่นมาแลว้ 
เขา้สู ่นครวาตกินั รัฐอสิระ ที�ปกครอง
ตนเองเป็นศนูยก์ลางของ ศาสนาครสิต์
นกิายโรมนัคาทอลกิ ชม ความงดงาม
ตระการตาของ มหาวหิาร เซนตปี์เตอร ์
สถาปัตยกรรมลํ�าคา่ที�สดุ แหง่หนึ�งของ
โลกซึ�งตกแตง่อยา่งโออ่า่ หรหูรา ชมรปูปั�น
แกะสลกั “เพยีตา้” ผลงาน ของศลิปินเอก 
ไมเคลิแองเจโล เสา พลบัพลาที�
ออกแบบโดย เบอรน์นิ ีและยอดโดมขนาดใหญซ่ึ�งปัจจบุนัเป็นสิ�งลํ�าคา่
คูบ่า้นคูเ่มอืงของอติาล ี … 
นําทา่นถา่ยรปูที�ระลกึดา้นหนา้สนามกฬีาโคลอสเซยีม โบราณสถานเกา่แก ่1 
ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนามกฬีายกัษ์ที�สามารถจคุนไดก้วา่ 
50,000 คน และ ประตชูยัคอนสแตนตนิ สญัลกัษณ์แหง่ชยัชนะและที�มาของ
“ถนนทกุสายมุง่สูก่รงุโรม”  

 ..ชมนํ�าพเุทรวี�จดุกําเนดิของเสยีงเพลง  “ทรคีอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ทน่” ที�
โดง่ดงั ชมความสวยงามของงานประตมิากรรมหนิออ่นแบบบาร็อค ซึ�งเป็น
เรื�องราวของเทพมหาสมทุร ตามตํานานกลา่วไวว้า่หากใครไดม้าถงึนํ�าพแุหง่
นี�แลว้โยนเหรยีญอธษิฐานทิ�งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรงุโรมอกีครั �งหนึ�ง....นํา
ทา่นชมยา่นบนัไดสเปนแหลง่พกัผอ่นของชาวอติาลซี ึ�งเต็มไปดว้ย
นักทอ่งเที�ยว  หลากหลายเชื�อชาต…ิ.อสิระใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศยัหรอื
ทา่นจะชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดต์ามอสิระยา่นถนน VIA CONDOTTI ... แลว้นํา
ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  

20.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� EK096/EK372  
  *.*.*. แวะเปลี�ยนเครื�องที�สนามบนิดไูบ : 2045-0530*.*.*. 
 

วนัวนัที�เจ็ดที�เจ็ดของการเดนิทางของการเดนิทาง          กรงุเทพกรงุเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพ ฯ โดยสวัสดภิาพ…. 
*.*.*. @@ *.*.* 

 
อตัราคา่ใชจ้า่ย ขอ้ดขีองรายการทวัรท์า่นสามารถรบัประทานอาหารในสิ�งที�ทา่น
ชอบไดต้ามใจชอบ หวัหนา้ทวัรจ์ะเป็นผูแ้นะนําอาหารพื�นเมอืงอนัเลสิรสใหก้บัทา่น
  

 

วนัที�เดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็กตํ�ากวา่ 

12 
กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กตํ�ากวา่ 12 
กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

14-20 พ.ย. // 1-7 
ธ.ค. 

38,888.- 8,500.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี�ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร 
ขึ�นราคาของภาษนีํ �ามนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง และคา่วซีา่ ***  



 
 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที�
เก ี�ยวขอ้งกบัวนัเดนิทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บั
ทางเจา้หนา้ที�ทราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ต ั�วดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผดิชอบทกุกรณี 

หมายเหต ุ  :  ราคาเด็กตอ้งมอีายรุะหวา่ง 2-12 ปี  
อตัรานี�รวม 
1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั�น 

(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้ง 
อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นสําหรบัการเปลี�ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมที�ระบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่น

ใหญจ่ะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจาก 
อยูใ่นภมูปิระเทศที�มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับขึ�นหลายเทา่ตวั หากวนั
เขา้พักตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทําใหต้อ้งการ
เปลี�ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ�มคา่ทัวรใ์นกรณีพกัที�เมอืงเดมิ โดยบรษัิทจะคํานงึถงึความ
เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั) 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั  
** เนื�องจากการวางแพลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั
แบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื 
อยูค่นละชั �นกนั และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี
หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมนั�นไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเกบ็
เงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพัก 
** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอีณุหภมูิ
ตํ�า  
** กรณทีี�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและ
หอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความ
เหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็น
หอ้งที�มขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม
นั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
5. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้าก

เจา้หนา้ที�)  
คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื�อนไข
ตามกรมธรรม)์  
คา่รักษาพยาบาลสําหรับคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การ
เคลื�อนยา้ยเพื�อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉนิและการเคลื�อนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยใน
การสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เทา่นั�น) 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเตมิกบัทาง
บรษัิทได ้**  



 
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุั �งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, 
เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เทา่นั�น 
6. คา่มคัคเุทศกนํ์าเที�ยว  
อตัรานี�ไมร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสําหรับผูท้ี�ไม่ไดถ้ือหนังสือ

เดนิทางของไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่ คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจาก 
ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ�น, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการ
เดนิทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % ในกรณีที�ตอ้งการใบกํากบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มนิิบารแ์ละทีวชี่องพเิศษ ฯลฯ

คา่อาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่งๆ 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่น

เอง  
7. คา่ทปิ 60.- ยโูร / ทา่น 
8. คา่ CITY TAX ในแตล่ะโรงแรมที�พัก คนืละประมาณ 3.- ยโูร ตอ่ ทา่น 
9. คา่วซีา่เชง็เกน้ 3,800.- บาท (หากสถานทตูไดกํ้าหนดการยื�นวซีา่เป็นคณะแลว้ ทา่น

ใดไมส่ามารถมาตามกําหนดได ้กรณีถา้ม ี
คา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นทา่นละ 500.- บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบเทา่นั�น) 
 

กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิเต็ม 
ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะขอรบัลกูคา้ราย

ตอ่ไป  
เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง พรอ้มชาํระเต็มจํานวน 
 กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิ  
1.ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวร ์
ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเกบ็เงนิเตม็จํานวน  
2. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวน   
3. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบตัิ
ตรงตามที�สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นได ้
อยา่งรวดเร็วในกรณทีี�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ�าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการให ้
ที�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที�เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที�เชค็อนิเทา่นั�น 



 
 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีล

ทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที� 
บรษัิทฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
อื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิ
ของทา่น  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทาง 
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 
คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั�วหรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ(กรณอีอกตั�วเครื�องบนิแลว้) และ
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
 กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นได ้

ชาํระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ  
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื�นวซีา่ / คา่มดัจําตั�ว
เครื�องบนิ หรอืคา่ตั�วเครื�องบนิ (กรณอีอกตั�วเครื�องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีี�กรุป๊ออก
เดนิทางไมค่รบตามจํานวน  
 กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ใน

การ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด  
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของ

เจา้หนา้ที� ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 
สงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั �งหมด  
 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํา

กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น (ผูใ้หญ ่) และ/ 
หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ�งในกรณนีี�
ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั �งหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ื�นใหถ้า้
ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ

สดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ 
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ รวมถงึกรณทีี�
กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะ
ประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั �งในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

นํ�าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ

ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้

สถานฑตู เพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถาน 



 
ฑตู เรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใิน
นามของบรษัิทฯ เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทน
ของ บรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่

เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่น 
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคํา
รอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครั �ง  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิ

ทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด 
แตง่กายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่
เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการแจง้

สถานทตูเพื�อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูเรื�องวซีา่ของทา่น เนื�องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติิ
ในนามของบรษัิทฯเมื�อทา่นได ้ชาํระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรบัในเงื�อนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด  
 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั �นตอนการยื�นวซีา่ แตใ่นการ

พจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทาง 
สถานทตูฯเทา่นั�น ซึ�งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา 
ณ ที�นี� 
 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไข

ของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณทีี�ลกูคา้ 
ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั �งมฉิะนั�น
ทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งส ิ�นโปรแกรมและรายละเอยีดของการ
เดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยั
ของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กล่กูคา้ที�เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกั

หรอืมพีฤตกิรรมเป็นที�รักเกยีจของคนสว่น 
ใหญเ่ชน่ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื�มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ ื�น เอา
แตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ื�นชกัชวนผูผ้ื�นใหก้อ่นความวุน่วานใน
ทัวรฯ์ลฯ (เพื�อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์กท่า่นที�มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / 

เพื�อความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที�มเีด็กทารกอายตํุ�ากวา่กวา่ 2 

ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวร ์
เพื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทาง
ทา่นอื�น 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที�ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิท

ฯ กอ่นซื�อทวัร ์เพื�อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 



 
 ทา่นที�จะออกตั�วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขาย

กอ่นเพื�อขอคํายนืยนัวา่ทัวรนั์�นๆ ยนืยนั 
การเดนิทางหากทา่นออกตั�วโดยไมไ่ดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์�นยกเลกิ บรษัิท
ฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั�นได ้
 ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ�ม

งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  
น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี�ยน - เมื�อทา่น
จองทัวรแ์ละชาํระมดัจําแลว้หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯ แจว้
แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มี
โรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมง
ตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 
เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด 

ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ 

โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�ท่องเที�ยวพรอ้มทั �งการสัมมนา ดู
งาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อัน
เนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การ
นัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที�ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจน
การถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู 
รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื�องจาก
เป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ�งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่าง
การเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดย
เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก 
หรือ เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎิบัตติาม
กฎระเบียบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื�นที�มีการปลอมแปลงเอกสารเพื�อการ
เดนิทาง รวมถงึมสี ิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ั�งนี�การขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถือและ
คํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทาง
เป็นสําคญั 

 
“ขอขอบพระคณุทกุทา่นที�ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษัิท เป็นผูนํ้าพาการเดนิทาง

ในครั �งนี�” 
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่อติาล ี
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทาํการ 
ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทาง



 
ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัวิ ี
ซา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
หมายเหต:ุ การยื�นวซีา่แตล่ะครั�งกบับรษัิททัวร ์จะตอ้งทําการยื�นวซีา่ ประเภทหมูค่ณะ 
เทา่นั�น โดยการยื�นเป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจํีานวน 15 คน ขึ�นไป โดยทางศนูยร์ับยื�น จะเป็นผู ้
กําหนดวนัยื�นวซีา่เทา่นั�น ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยื�นวซีา่ในวนัที�กําหนดได ้อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ (Premium) ดงันี�  
•ในกรณีที�เหลอืระยะเวลายื�นวซีา่นอ้ยกวา่ 15 วัน นับจากวนัเดนิทาง 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทา่นละ 2,600 บาท  
 
**ทั �งนี� คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระกบัทางศนูยร์ับยื�น
โดยตรง* 
 
1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ(หนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3 ใบ (พื�น
หลงัขาวเทา่นั�น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั ไมใ่สค่อนแทค
เลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

 
3. หลกัฐานการเงนิ 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง  
**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ี
ยอดเงนิในบญัชขี ั�นตํ�า 100,000.-โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิ
ในบญัชไีมเ่กนิ 7 วัน กอ่นวนัยื�นวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement 
เทา่นั�น)  
ชื�อ นามสกลุ ตรงตามหนา้ passpost (เจา้ของบญัช)ี 
**หนังสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื�อ-
นามสกลุภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
(ออกไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัที�ยื�น) (ใชท้ ั�ง 2 อยา่ง ขาดอยา่งใดอยา่งหนึ�งไมไ่ด)้ 
3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลที�สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น 
พอ่ แม ่พี�นอ้ง ที�มสีายเลอืดเดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เทา่นั�น) 
3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภา
องักฤษเทา่นั�น 
3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลที�ออก
คา่ใชจ้า่ย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ี�ออกให ้และผูท้ี�ถกูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ 
สําเนาทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 
**สถานทตูไมร่ับพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจํา และบญัชยีอดตดิลบ** 
 



 
4. หลกัฐานการทํางาน  
-เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ
หรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
-เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํา
งาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
-นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบนัที�กําลงัศกึษาอยู ่ 
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
5. เอกสารสว่นตวั 
-สําเนาทะเบยีนบา้น กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-บตัรประชาชน กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-สตูบิตัร (กรณเีด็กอายตํุ�ากวา่ 20 ปี) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) กรณุาแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย
มารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดย
บดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบ
สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จาก
อําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเดก็ที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณทีี�บดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชี�แจงวา่
ทําไมไมม่ ีpassport *** 
-กรณีเดก็อายตํุ�ากวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทาง
มาสมัภาษณก์บับตุรที�สถานทตูดว้ย ทั �งสองทา่น (เฉพาะควิเดี�ยวเทา่นั�น) 
 
7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอ

วซีา่เทา่นั�น 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตู
แจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
 

 


