
 

 

รหัสทัวร 1900394 
ทัวรอิตาลี  ออสเตรีย  เยอรมัน  สวิตเซอรแลนด ซูริค  
7 วัน 6 คืน (EK) 
เยือนหมูบานฮอลสตัท   ยอดเขาทิตลสิ Titlis  กระเชาหมุนได 360องศา 
ปราสาทนอยชวานสไตน    
 

 
  

  
  
  
  
  
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง   
วันแรก            กรุงเทพฯ  
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 9 

เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ฯ ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกแกทาน 

 
วันที่สอง         กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส 
02.00 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่

EK371/EK135 
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ : 0940-1320น.*.*.*. 
13.20 น. (เวลาทองถิน่) ถงึ สนามบินเมืองเวนิส หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร

เรียบรอยแลว   
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชสโต เพื่อลงเรือสู เกาะเวนิส..จากน้ัน 

นําทาน ลองเรือ ไปตามลําคลองสูทาซานมารโค นําทานชมจตุัรัสซานมารโค  มหา
วิหารซานมารโค  ถายภาพหนาพระราชวงัดอจสิ่งกอสรางที่  เกาแกมากวา 800 
ป มาแลว เมื่อสมัยเวนิชยังเปนสาธารณรัฐอิสระ ...ซ่ึงเคยร่ํารวยและมอํีานาจ
มหาศาล และเคยสงใหมารโคโปโลเดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไมรวมคาน่ังเรือกอน
โดลาทานละ 800.- บาท (1 ลําสามารถน่ังได 5-6ทาน)*.*.*. 

 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สาม        เวนิส – อินบรูคส – ซาลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินบรูคส (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย 

(388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแมน้ําอินน อยูทามกลางเทือกเขาแอลป�ที่โอบ
ลอมรอบตัวเมือง เปนเมืองหลวงแหงแควนทโีรล เจาของดินแดนออสเตรียนแอลป� 
อยูทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เปนเมอืงขนาดเล็กริมแมน้ําอินน ถูกโอบลอม
ดวยเทือกเขาแอลป� .... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส เช่ือม
ระหวางเขตเมอืงเกากับยานชอปปم�งสมัยใหม ตรงกลางถนนเปนที่ต้ังของเสาอันนา
ซอยแล (เสานักบุญแอนน) ซึ่งต้ังขึ้นเพือ่รําลกึถึงการถอนกองกําลงัทหารบาวาเรีย
ออกไปจากเมือง ..นําทานสูยานเมืองเกาที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยคุกลาง
ไดเปนอยางดี อาคารบานเรือนทีม่ีอารคเดคช้ันลางและมมีขุยื่นออกมาทีช้ั่นบน 
แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธคิตอนปลายและเรอเนสซองส   นําทานชม
หลังคาทองคํา (GOLDEN ROOF) ที่สรางในป ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแมก็
ซิมิเล่ียนที่ 1 หลงัคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสวและโรงแรมเกาแก
ประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซึง่เคยใชในการตอนรับเจานายใน
ราชวงศและบุคคลช้ันสูงจากตางแดนหลายทาน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี ่            ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – มิวนิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซาลบรก เพื่อเดินเลนในเมืองเกาทีม่ีเอกลกัษณเฉพาะตัว
ของเมืองที่ไมซํ้าแบบเมืองใดในโลก ชมสวนมริาเบล ที่เต็มไปดวยดอกไมนานา
ชนิด และเปนฉากที่สวยงามอีกฉากหน่ึง ในภาพยนตรเร่ือง เดอะ ซาวนด ออฟ มวิ
สิค จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) 
หมูบานมรดกโลกแสนสวยทีม่ีอายุเกาแกกวา 4,500 ป ..หมูบานเลก็ๆ ริม
ทะเลสาบทีม่ีประชากรอาศัยอยูไมถึงพันคนมฉีากหลงัเปนภูเขาสูงชัน บานเรือนใน
เมืองน้ีตัง้อยูบนเน้ือที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จงึตองสราง
ลดหลั่นเปนช้ันๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ�า เน่ืองจากเขาต้ังสงูชันเหนือ
ผืนน้ําจงึไมมีทีร่าบพอที่จะสรางถนนใหรถวิ่งได มีแตทางเดินแคบๆ ผานหนาบานที่
เรียงซอนกันเปนช้ันๆ ขึ้นไปตามไหลเขาเทาน้ัน ดินแดนแถบน้ีพบรองรอยผูคนที่
อาศัยมานานต้ังแตยคุกอนประวติัศาสตรราวหาพันปกอนคริสตกาล เพราะทีน่ี่เปน
แหลงเกลือขนาดใหญ ยคุเหลก็ชวงแรกในทวปียุโรปในราวป 800-400 กอน
คริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวันทีห่มูบานฮอลสตัท 
 *.*.*. อิสระอาหารเที่ยงและค่ําตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและ 
       ชอปปم�ง *.*.*. 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศ
เยอรมนี มหานครแหงแควนทางตอนใต เปนเมืองทีม่ีบรรยากาศร่ืนรมย เต็มไป
ดวยอาคารเกาแกสวยงามมากมาย อีกทัง้ยังเปนศูนยกลางทาง วัฒนธรรมของ
ภูมภิาค และเปนเจาของพิพิธภัณฑที่เดนที่สดุในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง…..
จากน้ันนําทานชมอาคารบานเรือนที่เกาแกสวยงามจากยคุสมัยอันรุงเรืองของ
ราชวงศ WITTELSBACH บริเวณจตุัรัสมาเรียนพลาตซ (MARIENPLATZ) 
ซึง่ถอืเปนหวัใจของเขตเมืองเกาและเปนที่ทีดี่ที่สุดสําหรับการเร่ิมชมเมือง ในยคุ
กลางที่น่ีเคยเปนตลาด แตปจจุบันเปนศูนยกลางการจดังานสําคัญทางวฒันธรรม
ตางๆ ซึง่มีสิ่งทีน่าชมมากมาย 

ที่พัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา       มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – ทะเล   
                สาบทิทิเช 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทาเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 
กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย ..นําทานเดินทาง..ขึ้นชมความงามดานหนาของปราสาทนอยชวานสไตน 
(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทาง
ปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถมาทัง้ไปและกลับ หากทานในสนใจกรุณาติดตอหวัหนา
ทัวร ทานละ 10 ยโูร แตอาจจะใชระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกวาปกติ) 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย  นําทานเดินทางสู ทะเลสาบทิทิเช ซึง่ต้ังอยูในเขาป�าดํา BLACK FOREST …ชม

ความสวยงามของทะเลสาบและใหทานไดชอปปم�งสินคาของที่ระลึกอยางมากมาย
ตามอัธยาศัย เชน นาฬิกากุกกรู 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หก      แองเกิลเบิรก – ลูเซิรน –ซูริค – น้ําตกไรน –ดูไบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
หมายเหตุ :  ทานทีต่องการน่ังกระเชาขึน้ยอดเขาทติลิต กรุณาแจงหวัหนาทวัรกอนลวงหนา  

 นําทานลงจากเขาเพื่อเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมอืง  



 

 

   พกัตากอากาศทีม่ีนักทองเที่ยวมากที่สดุในสวิสฯ แตยงัรักษาสภาพแวดลอมไวได 
 เปนอยางดี  

เที่ยง     อิสระการรับประทานอาหารกลางวนั เพื่อที่จะไดมีเวลาในการชอปปم�งอยางเตม็ที ่ 
บาย     ชมเมืองลูเซิรน ถายรูปคูกับอนุสาวรียสิงโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลัก

อยู หนาผาของภูเขาในเมอืงเปนสัญลักษณใหระลึกถงึทหารรับจางชาวสวิสซึง่
ทํางานเปนทหารรักษาพระองคพระเจาหลุยสที่ 16 แหงฝร่ังเศส นําทานเดินขาม
สะพานไม ทีม่ีช่ือเสียงที่สดุของลูเซิรน (KAPELLBRUCKE) ซึง่เปนสะพานไมที่
มีหลงัคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมน้ํา “รุซซ” (REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ป 
และยังเปนสัญลกัษณของสวิส อิสระใหทานชอปปم�งสินคาช้ันนําของสวิสตาม
อัธยาศัย อาทิ นาฬิกาช้ันนํา ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นาฬิกากุกก ูฯลฯ
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) (63 กิโลเมตร) เมอืงศูนยกลาง
ทางการคา การเงิน และการธนาคารที่สําคัญและใหญที่สุดของสวิตเซอรแลนดนํา
ทานเดินทางสู เมอืงซาฟเฮาเซน (SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร) อิสระ   
ถายรูปกบัความสวยงามของน้ําตกไรน (RHEINFALL) ไดเวลาอันสมควร..นํา
ทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพือ่เดินทางกลับสูประเทศไทย 

21.55 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมเิรตส  
  เที่ยวบินที ่EK086 /EK372 

 
วันที่เจ็ด – กรุงเทพ ฯ 

*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ : 2155-0710น. *.*.*. 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

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

อัตราคาใชจาย 
วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 
เดก็ตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

17-23 ก.พ.  
13-19 มี.ค. / 20-26 มี.ค. 39,999.- 8,500.- 

7-13 เม.ย. 45,999.- 9,500.- 
2-8 เม.ย. / 23-29 เม.ย. / 7-13 พ.ค. 39,999.- 9,500.- 

26 มี.ค.-1 เม.ย. / 28 มี.ค.-3 เม.ย. 
25 เม.ย.-1 พ.ค. / 14-20  พ.ค. 42,999.- 9,500.- 



 

 

8-14 เม.ย. 
10-16 เม.ย.(สงกรานต) 
11-17 เม.ย. (สงกรานต) 

49,999.- 9,500.- 
 

อัตราน้ีรวม  
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมีคาใชจาย
เกิดขึ้นสําหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมี
การปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวนัเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การ
ประชุม อันเปนผลทาํใหตองการเปล่ียนยายเมอืง หรือเพิม่คาทวัรในกรณีพักที่เมอืงเดิม โดย
บริษัทจะคํานึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพกัตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละ
ช้ันกัน และบางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 
3 ทาน ซึง่ถาเขาพกั 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพือ่ใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง
ที่มขีนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)  



 

 

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลกูคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิม่เติมกับทางบริษทัได  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจาํตวั, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 3,500.- บาท (หากสถานทตูไดกําหนดการย่ืนวีซาเปนคณะแลว 

ทานใดไมสามารถมาตามกาํหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึน้ทานละ 500.- บาท ลูกคา
จะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนขอวซีา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มิใชบริษัททวัร การเตรียมเอกสารทีดี่และ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษทั 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพือ่วางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่บางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมติัวีซาได (กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางทีศึ่กษาหรือทาํงานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศทีต่นพาํนักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสอืเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมรบัผดิชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอยีดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรบัถือ
เปนสญัญาการเดินทางระหวางบรษัิทและลกูคา** 

 
เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนั
จอง มฉิะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  

 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมติัวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสทิธิ์การยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุ

กรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี 

เก็บคาบริการทวัรเต็มจาํนวนตามราคาทวัร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,
เจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ัน
ดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถาม
เพิ่มเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสาย
การบินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพือ่จะไดยืนยันกับสายการบินและ
ตัวแทนบริษัททีต่างประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัท
ตางประเทศ) ทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมใน
การมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซา
และคาบริการย่ืนวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  
 

หมายเหตุ  
 - บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผดิชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมอืงไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  



 

 

 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 - กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
 - เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไข
ของหมายเหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษทัฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสาํคญั…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือทัง้หมดแลว ไมวาจะเปนการชําระ

ผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ทางบริษัทจะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขตางๆของบริษทั ที่ไดระบุไวทัง้หมด 

 -  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉกุเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลกูคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที ่

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทาํกรุปได 
อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม 
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 



 

 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถาน 
ฑูต เพือ่ใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตู เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ 
จะถกูบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เมือ่ทานไดชําระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของเอกสารวีซา 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง 
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถกูปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไป
แลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทกุคร้ัง  
  หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป 
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร
ขอรบกวนทานจดัสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
  ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณา 
อนุมติัวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทตูฯเทาน้ัน ซึง่อาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
  เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ 
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกลกูคาที่เคยเดินทางแลวมคีวามประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทวัรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานทีม่คีรรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่
ความปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานทีม่ีเดก็ทารกอายต่ํุากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

  ทานที่จะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเกต็ หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยนืยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทวัรน้ันยกเลิก บริษทัฯ ไมสามารถรับผดิชอบคาใชจายน้ันได 

  ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอนระหวางขบัรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทานจองทัวรและชําระมดัจําแลวหมายถงึทานยอมรับใน
ขอความและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงตดิตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด 
 
 

ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธดัิงกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคณุทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ  



 

 

ใหทางบรษัิท เปนผูนําพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี ** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทตูเยอรมนี  ในทกุกรณี** 
 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการ
อนุมติัวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสอืเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทบั
วีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของพื้นทีรู่ปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเคร่ืองประดับ ,  
ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลกูคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หาก
จําเปน** 
 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สญัญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 



 

 

วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายที่ลกูคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัด
สัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออก
คาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสือยนิยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย 
 
7. กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 



 

 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 

ในการจองทวัร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจํา 
ทางบรษัิทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวตัิสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปน
จริง (สําคญัมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วนัที่ออก / วนัทีห่มดอายุ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวดัที่เกิด) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบรษัิท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพททีท่ํางาน / วันเริ่มงาน /  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 



 

 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ชื่อ บดิานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วนั
เดือนปเกิด / สญัชาติ  / สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ชื่อ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สญัชาติ  / สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 


