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วนัวนัแรกของการเดนิทางแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T 

ประตู 9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  เวนิเวนิส ส --  ล่ล่องเรือเกาะเวนิสองเรือเกาะเวนิส  --  เวนิสเวนิส  

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยเที่ยวบนิที่ EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0500-0940 *.*.*.   

13.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรือสู่เกาะเวนิส..ลอ่งเรือ (ค่าเรอืไปเกาะเวนิสรวมในค่า

ทวัรแ์ลว้) ไปตามลาํคลองสู ่ ท่าซานมารโ์ค นาํท่าน ชมจตุรสัซานมารโ์ค มหาวหิารซานมารโ์ค  

ถา่ยภาพหนา้พระราชวงัดอจสิ่งก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่มากวา่ 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยรํา่รวยและมอีาํนาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโล  เดนิทางไปเมอืง

จนี  

*.*.*. ราคาไมร่วมค่าเรือกอนโดลา่ ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีราคาไมร่วมในทวัร ์ในกรณีนํา้ไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝน

ไมต่ก ท่านสามารถแจง้หวัหนา้ทวัร ์ค่าเรือท่านละประมาณ 20.-ยูโรต่อท่าน (1 ลาํนัง่ไดป้ระมาณ 5-6 ท่าน) *.*.*. 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ที่พกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สามของการเดินทาง         วนัที่สามของการเดินทาง             เวนิสเวนิส  --  มิลานมิลาน  --  ปิซ่าปิซ่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน (MILANO)  เมอืงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ

ที่สาํคญัของอติาล ีเมอืงที่ขึ้นชื่อวา่เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ …. 

ชมโบสถดู์โอโมแ่ห่งมลิาน โบสถใ์หญ่อนัดบั 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่

หรูหรา และใชเ้วลาในการสรา้งนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสรา้งตัง้แต่ ปี 

ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ ์ก็คือการตกแต่งประดบัประดาที่เนน้ความ

หรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปัน้รอบตวัอาคาร มจีาํนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามอืของโบสถม์อีาคาร

ทรงกากบาทหลงัหนึ่ง และหลงัคามงุดว้ยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกนัวา่“อาเขต” สรา้งขึ้นเพือ่เป็น

อนุสรณแ์ก่กษตัริยว์คิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษตัริยข์องอติาลใีนการรวมชาติ  

 นาํท่าน ชอ้ปป้ิงภายในอาคารแกลเลอเรีย วคิตอริโอ เอมานูเอล 2 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของโลก มชีื่อเรียกเลน่ๆวา่เป็นหอ้งนัง่เลน่ของเมอืงมลิาน เพราะนอกจากจะมสีนิคา้แบรนดเ์นม

ราคาแพงขายแลว้ ยงัมรีา้นกาแฟที่เรียกกนัวา่ ไซด ์วอลค์ คาเฟ่ สามารถนัง่จบิ คาปูชิโน นัง่ดูหนุ่ม

สาว แต่งกายดว้ยเสื้อผา้ทนัสมยั ดงันัน้หากท่านไมค่ิดจะชอ้ปป้ิงหรือนัง่กินกาแฟก็ควรที่จะตอ้งไป



 

 

เดนิเลน่ชมความงดงามของอาคารหลงันี้ ใหไ้ด ้หรือหากท่านยงัติดใจในเรื่องชอ้ปป้ิง ก็สามารถไปช ้

อปป้ิงต่อไดย้งัถนนเวยี มอนเตน้โปเลโอเน่ ซึง่ถอืเป็นย่าน ชอ้ปป้ิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมอืงนี้ ต ัง้อยู่

ระหวา่งโบสถดู์โอโมก่บัลานกวา้งแห่งหนึ่ง  

บา่ย ออกเดนิทางสู่ เมอืงปิซา่ (PISA) (277 กม.) แควน้ทสัคานีเมอืงที่เป็นที่รูจ้กัอย่างดเีก่ียวกบัหอเอน

เมอืงปิซา่ ซากโบราณวตัถขุองเมอืงที่ยงัหลงเหลอืจากศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลเป็นเมอืงที่เคยมี

ความสาํคญัอย่างมากดา้นการคา้ขายในแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนในช่วงประมาณศตวรรษที่ 11 

ที่พกั  GRAND DUOMO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่วนัที่สี่สี่ของการเดินทาง      ของการเดินทาง        ปิซ่า ปิซ่า --  OOUUTT  LLEETT  --  โรมโรม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่าน ถา่ยภาพกบัหอเอนเมอืงปิซา่ (LEANING TOWER OF PISA) เป็นหอคอยหนิออ่นที่

พสิดารสูง 54 เมตร ม ี8 ชัน้ แต่ละข ัน้มเีสาหนิอ่อนที่สลกัลวดลายวจิติร ไดล้งมอืสรา้งเมือ่ ค.ศ. 

1174 ไปเสร็จในปี ค.ศ. 1350 ใชเ้วลานานถงึ 176 ปี ซึง่

เป็นสิ่งก่อสรา้งที่ใชเ้วลาสรา้งนานที่สุดในโลกความน่า

อศัจรรยอ์กีอย่างคือ เมือ่เริ่มสรา้งได ้4-5 ชัน้ หอนี้ เริ่ม

เอยีง แต่ไมถ่งึกลบัพงัทลายลงมาเพราะแรงที่จดุศูนยถ์ว่ง

เมือ่ลากดิ่งลงมาไมอ่อกนอกฐานจงึไมล่ม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้

เมือ่สรา้งเสร็จยอดของหอเอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 

4 เมตร และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอนกัวทิยาศาสตร ์ชาวอติาเลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลกไดท้ดลอง

เรื่องอตัราเร็วของเทหว์ตัถทุี่ตกลงมาจากที่สูง ที่ขึ้นชื่อในดา้นความสมัพนัธข์องการสรา้งกบัแรงโนม้

ถว่งของตวัอาคารที่สมดุลกนัโดยบงัเอญิไดช้ื่อวา่เป็น หนึ่งในเจด็สิ่งมหศัจรรยข์องโลกสมยักลาง 

และเป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของอติาล ี

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที่ กบัสนิคา้ช ัน้นาํของอติาลหีลากหลายยหีอ้ เช่น อารม์านี่ บา

ลองเชียกา้ โบเตกา้ เวนาตา้ กุซซี ่เฟอรร์ากาโม ่TOD’S PRADA เป็นตน้ 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงโรม (ROMA) เมอืงหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอติาล ีที่มที ัง้ความเก่า

และความใหมซ่อ้นแทรกอยู่ดว้ยกนัอย่างกลมกลนื ตัง้อยู่บนแควน้ลาซโิอ (LAZIO) ตรงช่วงกลาง

ของประเทศมแีมน่ํา้ไทเบอร ์(TIBER) ไหลผ่านกลางเมอืง โรมจงึถกูแบง่ออกเป็น 2 ส่วน สถานที่

สาํคญั และเมอืงเก่าโรมนัจะอยู่ทางฝัง่ขวาของแมน่ํา้ ส่วนฝัง่ซา้ยเป็นรฐัวาติกนั และเขตทราสเตเวเร 

(TRASTEVERE) ซึง่เป็นที่อยู่อาศยัของผูม้ฐีานะ และปจัจบุนัเป็นแหลง่รา้นอาหาร และคาเฟ่แบบ

เก๋ๆ  ทนัสมยั เดนิทางถงึ กรุงโรม 

คํา่ *.*.*. อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั *.*.*.  



 

 

ที่พกั SUNSET HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่ห ้วนัที่หา้ของการเดินทาง      าของการเดินทาง          โรมโรม  --  โซเรนโต ้โซเรนโต ้--  ปอมเปอ ีปอมเปอ ี--  เนเปิล เนเปิล --  โฟรซิโนเนโฟรซิโนเน  

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโซเรนโต ้(SORRENTO) (264 กม.) สุดทา้ยของปลายอ่าวเนเปิลเมอืงตาก

อากาศเลก็ๆ ริมอ่าวเนเปิล, แต่ชื่อเสยีงของเมอืงในฐานะเมอืงท่องเที่ยวของอติาลนี ัน้ไมไ่ดเ้ลก็ตาม

ขนาดของเมอืง ตวัเมอืงตัง้อยู่บนหนา้ผาสูง และไล่ระดบัลงมาตามความลาดชนัจนลงมาถงึระนาบ

เดยีวกนักบัหาดทรายสเีทาที่ไดร้บัการจดัระเบยีบไวอ้ย่างเรียบรอ้ย ณ ดา้นบนของตวัเมอืงออกสู่อ่าว

เนเปิล, ที่ฝัง่ตรงขา้ม เราสามารถมองเป็นภเูขาไฟวซูิเวยีสยนืเด่นเป็นสงา่น่าเกรงขาม ภเูขาไฟลูก

เดยีวกนัน้ีที่เมือ่เกือบ 1700 ปีที่ผ่านมาถลม่เมอืงปอมเปอเีสยีเรียบเป็นหนา้กลองเมือ่มาถงึซอเรนโต ้

สิ่งหนึ่งที่จะบอกท่านวา่ท่านไดม้าถงึที่หมายปลายทางแลว้คือเสยีงเพลงโอเปราที่เปิดขบักลอ่มผูค้น

แทบทุกที่ๆไดย่้างกรายผ่านไปเพราะที่นี่คือบา้นเกิดของเอนริโก คารูโซ นกัรอ้งโอเปราชื่อดงัของ

อติาล ี.....  

นาํท่านสู่ ปอมเปอ ี(POMPEII) (26 กม.) เป็นนครโรมนัโบราณที่ถกูฝงับางส่วนใกลก้บัเมอืงเนเปิลส์

สมยัใหม ่ในแควน้กมัปาเนีย ประเทศอติาล ีปอมเปอถีกูทาํลายบางส่วนและถกูฝงัใตเ้ถา้และหนิ

ภเูขาไฟหนา 4 ถงึ 6 เมตร จากเหตุภเูขาไฟวสุิเวยีสปะทุใน ค.ศ. 79 (ไมร่วมค่าเขา้ชมภายในส่วนที่

จะตอ้งเสยีเงนิ) 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเนเปิล (NAPLES) (26 กม.) เป็นเมอืงหลวงของแควน้กมัปาเนียและ

จงัหวดัเนเปิลในอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้นความรํา่รวยทางประวตัิศาสตร ์ศิลปะ วฒันธรรม 

สถาปตัยกรรม ดนตรี และศาสตรก์ารทาํอาหาร เป็นเมอืงที่มบีทบาทสาํคญัในคาบสมทุรอติาลมีา

ตลอด 2,800 ปีนบัแต่ก่อตัง้เมอืงขึ้นมา ตาํแหน่งที่ต ัง้อยู่ที่ชายฝัง่ดา้นตะวนัตกของอติาลตีิดกบัอ่าว

เนเปิลสก่ึ์งกลางระหวา่งพื้นที่ภเูขาไฟสองแห่ง คอื ภเูขาวซูิเวยีส และ ภเูขาไฟกมัปิเฟลเกรย ์ 

นาํท่าน ชมย่านเมอืงเก่าของเนเปิล จตัุรสั เดล เพลิบสิซโิต จตัุรสัที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในเมอืงเนเปิล 

ซึง่ติดกบัอ่าวเนเปิล ถา่ยรูปดา้นนอกของพระราชวงัซึง่เคยเป็นที่ประทบัของกษตัิยร์าชวงศบ์รูบงค ์

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฟรซโีนเน (FOSINONE) (144 กม.) เป็นเมอืงเลก็ ๆ และเทศบาลในแควน้

ลาซโีอ ตอนกลางของประเทศอติาล…ีอสิระชมเมอืงตามอธัยาศยั... 

ที่พกั   PALOMBELLA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกที่หกของการเดินทาง       ของการเดินทาง               โรมโรม  --  ประเทศไทยประเทศไทย  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารคํา่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

 

 นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ กรุงโรม... ชมกรุงโรม เมอืงหลวงของประเทศอติาลซีึง่มอีดตีอนัยิ่งใหญ่ และ

เกรียงไกรในยุคจกัรวรรดโิรมนัเรืองอาํนาจเมือ่ราวกวา่ 2,000 ปีที่ผ่านมาแลว้ เขา้สู่ นครวาติกนั รฐั

อสิระที่ปกครองตนเองเป็นศูนยก์ลางของศาสนาคริสตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ชมความงดงามตระการ

ตาของ มหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ (หมายเหต ุ : *.*.*. ในกรณีทีม่พีธิกีารทางศาสนาหรือพธิกีารสาํคญั ต่างๆ  

ท ัง้แจง้ล่วงหนา้และไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ นาํท่านเขา้ภายในได ้ *.*.*.) 

สถาปตัยกรรมล ํา้ค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึง่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปัน้แกะสลกั “เพยีตา้” 

ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลบัพลาที่ออกแบบ

โดย เบอรน์ินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึง่ปจัจบุนัเป็นสิ่งล ํา้ค่า

คู่บา้นคู่เมอืงของอติาล ี … 

นาํท่านถา่ยรูปที่ระลกึดา้นหนา้สนามกีฬาโคลอสเซยีม 

โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก เคยเป็นสนาม

กีฬายกัษท์ี่สามารถจคุนไดก้วา่ 50,000 คน และ ประตูชยัคอนส

แตนติน สญัลกัษณแ์ห่งชยัชนะและที่มาของ“ถนนทุกสายมุง่สู่

กรุงโรม”  ..ชมนํา้พเุทรวีจ่ดุกาํเนิดของเสยีงเพลง  “ทรีคอยนอ์อฟเดอรฟ์าวดเ์ท่น” ที่โด่งดงั 

ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหนิอ่อนแบบบาร็อค ซึง่เป็นเรื่องราวของเทพมหาสมทุร ตาม

ตาํนานกลา่วไวว้่าหากใครไดม้าถงึนํา้พแุห่งนี้แลว้โยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจ้ะไดก้ลบัมาเยอืนกรุงโรม

อกีครัง้หนึ่ง.... 

 นาํท่าน ชมย่านบนัไดสเปนแหลง่พกัผ่อนของชาวอติาลซีึง่เต็มไปดว้ยนกัท่องเที่ยว  หลากหลายเชื้อ

ชาต…ิ.อสิระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือท่านจะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์ามอสิระย่านถนน VIA 

CONDOTTI ... แลว้นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

20.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบนิที่ EK096/EK372  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0530-0930 *.*.*. 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

18.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

*.*.*. @@ *.*.*. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*.*.*. อตัราค่าใชจ้่าย  *.*.*. 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

12-18 มี.ค 39,999.- 8,500.- 

11-17 เม.ย. 49,999.- 8,500.- 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรือเทยีบเท่า (3 ดาว ‟ 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาล

ต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะ

คาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 

Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจาก

โรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ใน

การปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ 

ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและ

การเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิ 60.- ยูโร / ท่าน 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ 4,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามกาํหนดได ้ 

กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็น
สัญญาการเดนิทางระหว่างบริษทัและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมอืงที่เข้าพัก เช่น กรณทีี่เมืองน้ันมกีาร
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกว่า 1 เดือนก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เต็มจาํนวนตามราคา

ทวัร์ (หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่ง
ในนั้นดว้ย เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ)) 



 

 

- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทัฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไข
สายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  

หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเทีย่วบิน รวมถึงกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณีทีท่่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 - เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณทีี่
ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทาง
เป็นสําคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัร์และได้ชําระค่ามดัจําทวัร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมด 

 -  นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะน่ังต้องมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เช่น ต้อง

เป็นผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผู้ทีม่ีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิ
สายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั้น 
 

 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง  
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 



 

 

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดั
จาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบ
และยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  
 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลพินิจของ 
ทางสถานทตูฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายนั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือทา่นจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้
หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 



 

 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัทา่นผูมี้เกียรตซ่ึิงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่า
จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้อง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้ง
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มคีวามคุ้มครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทาง
ถูกปฎเิสธโดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความ
ประพฤต ิพฤตกิรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการ
เดินทาง รวมถึงมส่ิีงผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจําเป็น 
หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผู้มเีกยีรต ิซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอติาล ี

ใชเ้วลาท าการอนุมตัิวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ย่ืนวีซ่าแสดงตนที่ศูนยย่ื์นวีซ่า VFS Global (สลีมคอมเพลก็ซ)์ 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด 

และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซ่าหนังสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูตและระหว่างรอผลการอนุมตัิวีซ่า ไม่สามารถดึง

หนังสอืเดินทางออกมาได ้

หมายเหต:ุ การยืน่วซี่าแต่ละครัง้กบับริษทัทวัร ์จะตอ้งทาํการยืน่วซี่า ประเภท

หมูค่ณะ เท่านัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจีาํนวน  



 

 

15.- คน ขึ้นไป  โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผูก้าํหนดวนัยืน่วซี่าเท่านัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่

วซี่าในวนัทีก่าํหนดได ้อาจมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี้  

„ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง มค่ีาใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,600 

บาท  

**ท ัง้นี้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระกบัทางศูนยร์บัยื่นโดยตรง* 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่าง 

นอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้ง

ไมช่าํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จาํนวน 3 ใบ (พื้น 

หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรือเครื่องประดบั ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะ

หมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง  

**Statement รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดอืน (รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดนิบญัช ียอดเงนิในบญัชีขัน้

ต า่ 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนั ก่อนวนัยืน่วซี่า 

และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่านัน้)  

ชื่อ นามสกลุ ตรงตามหนา้ PASSPOST (เจา้ของบญัช)ี 

**หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร (แบงค ์การนัต)ี ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนักบัสเตทเมน้ และชื่อ-นามสกลุ

ภาษาองักฤษตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ (ออกไมเ่กนิ 15 วนั นบัจากวนัทีย่ืน่) (ใชท้ ัง้ 2 อย่าง ขาดอย่าง

ใดอย่างหนึ่งไมไ่ด)้ 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บคุคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พีน่อ้ง 

ทีม่สีายเลอืดเดยีวกนั หรือ สามภีรรยา เท่านัน้) 

3.2.1. ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง (Sponsor Letter)เป็นภาองักฤษเท่านัน้ 

3.2.2. ถ่ายสาํเนาสมดุบญัช ีหรือ Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกค่าใชจ่้าย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถู่กรบัรองค่าใชจ่้ายให ้เช่น สาํเนาทะเบยีน

สมรส สูตบิตัร ทะเบยีนบา้น **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชฝีากประจาํ และบญัชี

ยอดตดิลบ* 

4. หลกัฐานการทาํงาน  



 

 

-เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรือ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

-เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

-นกัเรียนหรือนกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสารส่วนตวั 

-สาํเนาทะเบยีนบา้น กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-บตัรประชาชน กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 20 ปี) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

-ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) กรุณาแปลเป็นภาษาองักฤษ 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนา

บตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูม้อีาํนาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรือมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทาํจดหมายชี้แจงวา่ทาํไมไมม่ ี

passport *** 



 

 

-กรณีเดก็อายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณ์

กบับตุรทีส่ถานทูตดว้ย ท ัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่านัน้) 

7. ท่านไมจ่าํเป็นตอ้งเซน็ รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง ใหท้่านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซี่าเท่านัน้ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 


