
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิส 7 วัน 4 คืน 39,999.- 

รวมตั๋ว+ไกด์+รถ+โรงแรมพร้อมอาหารเช้า+ประกันอุบัติเหตุ 

 

กำหนดการเดินทาง 

20-26 พ.ค. / 27 พ.ค. – 2 มิ.ย.  / 10-16 มิ.ย. / 17-23 มิ.ย. 

วันวันแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    



 

22.00 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที ่9 เคาน์เตอร์สาย

การบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่

ท่าน 

วันวันทีส่องของการเดนิทางทีส่องของการเดนิทาง                กรงุเทพฯกรงุเทพฯ  ––  ดไูบดไูบ  ––  เวนสิเวนสิ  ––  เกาะเวนสิ เกาะเวนสิ ––  เวนสิเวนสิ  

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK377/EK135 

13.15 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย

แล้ว   

 นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส.. 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ไปตามลำคลองสู่ท่าซานมาร์โค นำท่านชมจัตุรัสซานมาร์โค  มหาวิหาร

ซานมาร์โค  ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิ่งก่อสร้างที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อ

สมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล และเคยสง่ให้มาร์โค

โปโลเดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่าท่านละ 20.- Euro (1 ลำสามารถนั่ง

ได้ 5-6ท่าน) *.*.*. 

 

ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันวันทีส่ามของการเดนิทางทีส่ามของการเดนิทาง              เวนสิเวนสิ  ––  อินบรคูส์อินบรคูส์  ––  ซาลเบริก์ซาลเบริก์  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเดนิทางสู ่เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) 

เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เปน็เมืองหลวง

แห่งแคว้นทีโรล เจา้ของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมือง

ขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ .... 



 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของ

เมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหวา่งเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้ง

สมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล 

(เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งข้ึนเพื่อรำลึกถึงการถอนกอง

กำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสูย่่าน

เมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้

เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   นำทา่นชมหลังคาทองคำ (GOLDEN 

ROOF) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลีย่นที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง

เคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใชใ้น

การต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายทา่น  

ที่พัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันวันทีส่ีข่องการเดนิทางทีส่ีข่องการเดนิทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนคิมิวนคิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบร์ก เพื่อเดินเล่นใน

เมืองเก่าที่มเีอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบ

เมืองใดในโลก ชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้

นานาชนิด และเป็นฉากทีส่วยงามอีกฉากหนึง่ ใน

ภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค  

จากนั้นนำท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านฮัลสตัท 

(HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสน

สวยที่มีอายเุก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บ้านเล็กๆ ริม

ทะเลสาบที่มปีระชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคนมีฉากหลัง

เป็นภูเขาสูงชัน บา้นเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ 

ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลัน่เป็น

ชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขา

ตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถ

วิ่งได้ มีแตท่างเดนิแคบๆ ผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้น ดินแดน

แถบนี้พบร่องรอยผู้คนทีอ่าศัยมานานตั้งแต่ยคุก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล 

เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวีปยโุรปในราวปี 800-400 ก่อน

คริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวันที่หมู่บ้านฮอลสตัท 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดนิทางตอ่สู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหา

นครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแกส่วยงาม



 

มากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่น

ที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง่…..จากนั้นนำทา่นชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแกส่วยงาม

จากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ 

(MARIENPLATZ) ซึง่ถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าและเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง 

ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ 

ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย 

ที่พัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันวันทีห่า้ของการเดนิทางทีห่า้ของการเดนิทาง              มิวนคิ มิวนคิ ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  ทะเลสาบททิเิช่ทะเลสาบททิเิช่  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา 

(HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ 

ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย ..นำท่านเดินทาง..ขึ้นชมความงามด้านหน้า

ของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) 

(1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม้าทั้งไปและกลับ หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 10 ยู

โร แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ) 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทิเช่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขาป่าดำ BLACK FOREST …ชมความสวยงาม

ของทะเลสาบและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกา

กุ๊กกร ู

ที่พัก  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันวันทีห่กของการเดนิทางทีห่กของการเดนิทาง                แองเกลิเบิรก์แองเกลิเบิรก์  ––  ลเูซิร์น ลเูซิร์น ––  ซูริคซูริค  ––  นำ้ตกไรน ์นำ้ตกไรน ์––  ดไูบดไูบ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า *.*. 

นำท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพักตาก

อากาศที่มนีักท่องเทีย่วมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี  

บ่าย ..ชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้า

ผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษา

พระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ ที่มีชื่อเสียงทีสุ่ดของลูเซิร์น 

(KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” 

(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าชั้น

นำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ 



 

 จากนั้นนำท่านเดนิทางสู ่เมืองซูริค (ZURICH) (63 

กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และ

การธนาคารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของ

สวิตเซอร์แลนด ์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่น 

(SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร)  ...อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ำตกไรน ์

(RHEINFALL) ได้เวลาอันสมควร..นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศ

ไทย 

21.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK086 /EK372 

วันวันทีเ่จด็ทีเ่จด็ของการเดนิทางของการเดนิทาง                    ดไูบดไูบ  ––  กรงุเทพกรงุเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0710-0930 น. *.*.*. 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

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

อัตราค่าใช้จ่าย 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 1 ผู้ใหญ ่

เด็กต่ำกว่า 12 

กับ 2 ผู้ใหญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

20-26 พ.ค. / 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 

10-16 มิ.ย. / 17-23 มิ.ย. 

39,999.- 8,500.- 

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษี

ประกันภัยการเดินทาง ** 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  

** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำใหห้้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และ

บางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่ีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้า

พัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมน้ันไม่สามารถ



 

จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณทีี่อาจมีการแยกห้องพัก 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต่ำ  

** กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน

เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจ

มีลักษณะแตกต่างกัน 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหนา้ที่)  

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อ

การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับ

ประเทศ (เทา่นั้น) 

** 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 , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า

รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและ

เครื่องดื่มส่ังพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

7. ค่าทิปท่านละ 70.- ยูโร 



 

8. ค่าวีซ่าเชงเก้น ( ท่านใดยังไม่มีวีซา่เช็งเก้น ทางบริษัทสามารถบริการจัดทำให้ และ/หรือท่านจะทำ

เองเพื่อความประหยัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่าน ทางบริษัทก็จะจัดส่งเอกสารให้ (ตั๋ว

เครื่องบิน,โรงแรม,โปรแกรมทัวร์ประกันอุบัติเหตุ) ) ค่าวซี่า 5,000 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง 

เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่ง จอง พร้อมชำระค่าทัวร์เต็มตามรายการ  

 

 

เงื่อนไขการชำระคา่ทัวร์ส่วนทีเ่หลือ 

เงื่อนไขการสำรองทีน่ัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปดิทำการในวันอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมืองทีเ่ข้าพกั เชน่ กรณีทีเ่มือง

นัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็ม

จำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์

ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่

ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซี่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำ

มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋ว

เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ

ตามจำนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

- กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุ

ข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยนืยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบนิและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ยที่ไม่สามารถเรียกคนื

ได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวี

ซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เมื่อทา่นทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ

บริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท 

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด 

- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการ

บินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา 

เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย

และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

• กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หน้าที่ ไม่วา่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมค่ืนคา่ทัวร์ทั้งหมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 

30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งใน

กรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิให้ทัง้หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

• เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑตู เพือ่ให้อยู่

ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใน

นามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษทัฯ หรือ

ชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวี

ซ่า 

• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร 

และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนค่าธรรมเนยีมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำ

ร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 

• หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์

ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ปอำนวยความสะดวก และ

ประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสาร

ดังกล่าวเช่นกัน 

• ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่

ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จงึต้องขออภัยมา 

ณ ที่นี ้

• เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดย

ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกูค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเปน็ที่

รักเกียจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงรำคาญรบกวนผู้อื่น 

เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชกัชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อ

ความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกนิ4 เดือน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพื่อความ

ปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์) 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตำ่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้ง

บริษัทฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้

เดินทางท่านอื่น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยัน

ว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก 

บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบค่าใช้จา่ยนั้นได้ 

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

งานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่าน

จองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

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

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ทา่นและครอบครัวต้องให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ

จำเป็นต้องดแูลคณะทัวร์ทั้งหมด 



 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่

พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจ าก

โรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การ

ผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัด

หยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น ,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำ

ประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง 

และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ 

พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง

เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้

การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มี

เกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทา่นทีไ่ดม้อบความไว้วางใจ ใหท้างบรษิทั เปน็ผูน้ำพาการเดนิทางในครัง้นี้” 

 

เอกสารประกอบการการยืน่วีซ่า 

ใชเ้วลาทำการอนมุตัิวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ 

ยืน่วีซ่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วีซ่า  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชดุ ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน็ตัวจรงิ 1 ชดุ และ

สำเนา 1 ชดุ 

ในวันยืน่วีซ่าหนงัสือเดนิทางต้องนำสง่เข้าสถานทตูและระหวา่งรอผลการอนมุตัิวีซ่า ไมส่ามารถดงึหนงัสือ

เดนิทางออกมาได้ 

หมายเหต:ุ การยื่นวีซ่าแต่ละครั้งกบับริษัททัวร์ จะต้องทำการยื่นวีซ่า ประเภทหมู่คณะ เท่านั้น โดยการยื่นเป็น

หมู่คณะ ต้องมีจำนวน 15 คน ขึ้นไป โดยทางศูนย์รับยื่น จะเป็นผู้กำหนดวันยื่นวีซ่าเท่านั้น ถา้หากผู้เดินทางไม่

สามารถไปยื่นวีซ่าในวันทีก่ำหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (Premium) ดังนี้  

•ในกรณีที่เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 15 วัน นับจากวันเดินทาง มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,600 บาท  

 

**ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้เดินทางต้องชำระกับทางศูนย์รับยื่นโดยตรง* 

 



 

1. หนังสือเดนิทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หนา้ อายุ

การใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรดุ(หนังสือ

เดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จำนวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

 

3. หลักฐานการเงิน 

3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

**สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลงั 6เดือน (รบกวนลูกคา้

ทำรายการเดินบัญชี ยอดเงนิในบัญชีขัน้ตำ่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินใน

บัญชีไม่เกิน 7 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น) 

**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกนักับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุล

ภาษาอังกฤษต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

(ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชท้ัง้ 2 อยา่ง ขาดอย่างใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด้) 

3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มี

สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 

3.2.1. ต้องทำเปน็หนังสอืรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 

3.2.2. ถ่ายสำเนาสมดุบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ทีถู่กรับรองคา่ใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส 

สูติบัตร ทะเบียนบา้น 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชียอดติดลบ** 

 

4. หลักฐานการทำงาน  

-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่

เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใชค้ำว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบนัที่กำลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใชค้ำว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

-สำเนาทะเบียนบ้าน กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 



 

-สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดนิทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พรอ้มแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต

มารดามาด้วย 

-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกดั (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

- หากเด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เปน็อะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตร

ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเปน็ผู้

มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี passport 

*** 

-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับ

บุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น) 

 

7. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ทา่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 

 



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


