
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  

22.00 น.     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกหมายเลข 9 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสมัภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง 

วันที่สอง โรม (อิตาลี) 



 

01.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / 

EK097  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0440-0910 *.*.*.    

13.25 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินช่ี (ฟิอุมมาชิโน) เมือง

หลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอัน

ยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน

เรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่าน

มาแล้ว ....หลังผ่านพธิีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

 นำท่านเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาทอลิก  เข้าชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร ์

สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอยา่งโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้น

แกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาท่ีออกแบบโดย 

เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญซ่ึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี    

 จากนั้นถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ 

ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม  

…ชม น้ำพุเทรวี ่จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง 

ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเปน็เรื่องราวของเทพ

มหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญ

อธิษฐานทิง้ไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังหนึ่ง  

 นำท่านสูย่่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

หลากหลายเช้ือชาต ิ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม   ปิซ่า-เวนิส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู ่เมืองปิซ่า (PISA) ประเทศอิตาล ี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานท่ีตั้งของ หอเอนปิ



 

ซ่า สิ่งมหศัจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก โลก สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่

งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของ 

 โลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้คน้พบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระใหท้่าน

ไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย  

 จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลสีู ่เมืองเวนิซ เมสเตร ้

ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต   

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ที่พัก VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่   เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชโต ้..จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมือง

ท่องเที่ยวท่ีได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก เมอืงที่ใช้เรือแทน

รถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 

แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ...ผ่านชม สะพานถอน

หายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเว

นิสในอดีต อีกทั้งยังเปน็ศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม 

จัตุรัสเซนตม์าร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซน

ไทน์ ....อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอธัยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมู

ราโน ่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพ

ชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่ว

โลก   

นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า *.*.*. ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ *.*.*.  (ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาที ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้า

ทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึ่งเรือท่ีลำสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชม

มนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ 

และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพาน

เรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่

ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต ้ 



 

 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  

บ่าย นำท่านเดินทางสู ่เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาล ีเมือง

หลวงแห่งแฟช่ัน  นำท่านถ่ายรูป (ภายนอก) กับมหาวิหารแห่ง

มิลาน ซึ่งเป็นวิหารสไตน์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดโลก และบริเวณน้ัน 

ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมต่างๆได้ตามอัธยาศัย 

 นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ณ 

เมืองลูกาโน ่(LUGANO) เมืองตากอากาศที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเมืองและ

ทะเลสาบลูกาโน ่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก MOVENPIC HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองตาก

อากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถา่ยรูปกับ

อนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนั้น

ถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองที่สวยงามขนาบข้าง

ด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า

และของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯ 

ค่ำ *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*.  

ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ดีจอง  



 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพ่ือนั่งรถไฟขึ้นสู่ 

ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ใหท้่านได้สนกุสนาน

กับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา

จุงฟราวน ์

บ่าย นำท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่าน

จะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ 

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) เมือง

หลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก IBIS GAR DE DIJON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด ปารีส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส (PARIS) อิสระระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส ์(เข้าแบบ VIP ไม่ต้องต่อแถวในเสียเวลา และ มี

ไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยก

ย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รบัการตกแต่งไว้อย่างหรูหรา

วิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับ

ประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโป

เลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้อง

สันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของ

พระราชวังแห่งนี ้



 

  
 

บ่าย นำท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว ์หรือ อดีตพระราชวังลูฟว ์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์ 

ที่พัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด ปารีส - ประเทศไทย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญ

คู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคาร

เก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่าง

ดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพท่ีร่วมกันสรร

สร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำ

ในแม่น้ำแซนข้ึนสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยดุงาน เป็นต้น 

รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)  

ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน 

ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 

16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  

 ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟลิ เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่

สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY 

PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, 

เข็มขัด ฯลฯ 

 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินท่ี EK074 / EK384  



 

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.15 น.    (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิสมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี 

*************** 

หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 1 ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 

12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตียง

เสริม 

 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

4-12 มี.ค. / 18-26 มี.ค. 69,999.- 

12,500.- 

1-9 เม.ย.  71,999.- 

10-18 เม.ย. // 11-19 เม.ย. 79,999.- 15,500.- 

24 เม.ย. – 2 พ.ค. 69,999.- 12,500.- 

1-9 พ.ค. / 5-13 พ.ค. 71,999.- 12,500.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ใน

กรณีมีความประสงค์ 

อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มี

เครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ใน 

ภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพกัตรง

กับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง 



 

หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของ

ผู้เดินทางเป็นสำคัญ) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำใหห้้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละช้ัน

กัน และบางโรงแรมหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มหี้องพักแบบ 3 

ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ทา่นอาจจะไม่ได้เลย หรอื อาจมีความจำเป็นตอ้งแยกห้องพักเนื่องจาก

โรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณทีี่อาจ

มีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพัก

ในเมอืงเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี

ขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่

ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม

กรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้าย

เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / คา่ใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐ

กลับประเทศ (เท่านั้น) 

** ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ 

**  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบี้ยประกนัเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, 

เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 

7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  



 

อัตรานี้ไม่รวม  

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทาง

ของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่า 

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล 

กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง

การเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหาร

และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

ค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร (หัวหน้าทัวร์ , คนขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น) 

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 5,000.- (หากสถานทูตได้กำหนดการยืน่วีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่

สามารถมาตามกำหนดได้  

กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 

 

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอียดทกุข้อ เพราะรายการทัวร์ทีท่า่นไดร้บัถือเปน็สัญญา 

การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป  

เงื่อนไขการชำระคา่ทัวร์ส่วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไมผ่่านการอนมุัติวีซ่าหรือ

ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 



 

เงื่อนไขการสำรองทีน่ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปดิทำการในวันอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมืองทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณีที่

เมืองนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

ค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ

ทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางทีเ่กิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับ

รอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอยา่งในนัน้ด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและ

ตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ

มัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่า

มัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออก

เดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนงึ) 

-  กรณีผู้เดินทางทีเ่กิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบนิให้ระบุ

ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยนืยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ 

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่

สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน

แล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่าน

ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

- กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

- เมื่อทา่นทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน

ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการ

เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเปน็สำคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาย

การบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมี

ปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีม่ีปัญหาทางด้าน

สุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ

ใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า

เหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่ืนคา่ทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัท

ฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต 

เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ 

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ

บริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ

ถาวร และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้อง

ใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงาน

ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว

เช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซา่ 

จะอยู่ในดุลพินิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จงึต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว ใน 

กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมฉิะนั้น

ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  



 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรม

เป็นที่รักเกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอา

แต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อ

ความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกนิ4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ีเดก็ทารกอายุตำ่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณา

แจ้งบริษัทฯ ก่อน 

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ 

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอ

คำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ  

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่

สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

• ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. 

ต้องจบงานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์

และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

• หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครัวต้อง

ให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 



 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ

สะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุ

หรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 

พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน

เอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจาก

เป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย 

และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้

เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ

การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไว้วางใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอิตาลี 

ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ 

ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ์) 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัว

จริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด 

ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่

สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 



 

หมายเหตุ: การยื่นวีซ่าแต่ละคร้ังกับบริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซา่ ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น 

โดยการยื่นเป็นหมู่คณะ ต้องมีจำนวน  

15.- คน ขึ้นไป  โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผูก้ำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถ้าหากผู้เดินทางไม่

สามารถไปยื่นวีซ่าในวนัที่กำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี ้ 

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายืน่วีซ่านอ้ยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 

2,600 บาท  

**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น ผู้เดินทางต้องชำระกับทางศนูย์รับย่ืนโดยตรง* 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่าง 

น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวัน

เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด(หนังสอืเดินทาง

เล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตาม

ภาพประกอบ) จำนวน 3  

ใบ (พื้นหลงัขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี ยอดเงิน

ในบัญชีขั้นต่ำ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 

วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)  

ชื่อ นามสกุล ตรงตามหน้า PASSPOST (เจ้าของบัญชี) 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-

นามสกุลภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยืน่) (ใช้ทั้ง 

2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง (บคุคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ 

แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษ

เท่านั้น 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรบัรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนา



 

ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝาก

ประจำ และบัญชียอดติดลบ* 

4. หลักฐานการทำงาน  

-เจ้าของกิจการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

-สำเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอตน้สังกัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนา

บัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดา

จะต้องคัดหนังสือยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุ

ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเดก็ จากอำเภอต้น

สังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายช้ีแจงว่าทำไม



 

ไม่มี passport *** 

-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดนิทาง

มาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่าน้ัน) 

7. ท่านไม่จำเปน็ต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า

เท่านั้น 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอ

เพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


