
 

 

รหัสทัวร FNT1900394 

ทัวรอิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวติเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK) 
เวนิส   อินบรูคส   ซาลสบวรก   ปราสาทนอยชวานสไตน 
แองเกิลเบิรก   ยอดเขาทิตลิส 

  

  



 

 

  เวนิส เมืองแหงสายน้ํา และ ความรักเวนิส เมืองแหงสายน้ํา และ ความรัก  
  อินบรูคส มนตเสนหแอินบรูคส มนตเสนหแหงขอหงของชนงชนเผเผาทริโรลและลุมาทริโรลและลุมแมน้ําอินสแมน้ําอินส    
  ซาลสบวรกซาลสบวรก  เร่ืองราวอมตะของเร่ืองราวอมตะของละครบรอดเวยละครบรอดเวย  
  ฮัลสตัทฮัลสตัท  เสนหของธรรมชาติที่ดึงดดูความเรียบงายที่สมบูรณแบบพรอมดั้นดนออกคนหาเสนหของธรรมชาติที่ดึงดดูความเรียบงายที่สมบูรณแบบพรอมดั้นดนออกคนหา  
  มิวนิคมิวนิค  เมืองสวยคลาสิกแหงแควนบาวาเรียเมืองสวยคลาสิกแหงแควนบาวาเรีย  
  ปราสาทนอยชวานสไตนปราสาทนอยชวานสไตน  สัญลักษณสัญลักษณของเมืองเทพนิยาย ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส (อัศวินหงส (SSwwaann  KKnniigghhtt))  
  แองเกิลเบิรแองเกิลเบิรก เชิงขุนเขาแหงเทือกเขาแอลปก เชิงขุนเขาแหงเทือกเขาแอลป  
  ลูเซิรน ลูเซิรน อดีตหัวเมืองโบราณ แหงปากแมน้ํารอยซที่โอบลอมไปดวยเทือกเขาสูงอดีตหัวเมืองโบราณ แหงปากแมน้ํารอยซที่โอบลอมไปดวยเทือกเขาสูง  
  ยอดเขาทิตลิสยอดเขาทิตลิส  TTiittlliiss  กระเชาหมุนได กระเชาหมุนได 336600  องศาองศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  
  ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตตเซอรแลนดเซอรแลนด        

วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
21.30 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 9 

เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ฯ ใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกแกทาน 

วันวันที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดูไบดูไบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  
01.35 น. ออกเดินทางสู เมืองเวนิส ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่

EK385/EK135 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0905-

1325 น.*.*.*. 
13.25 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผานพิธี

ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว   
 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชสโต เพ่ือลงเรือสู 

เกาะเวนิส..จากน้ัน 
นําทาน ลองเรือ ไปตามลําคลองสูทาซานมารโค นําทานชมจัตุรัสซานมารโค  มหา
วิหารซานมารโค  ถายภาพหนาพระราชวังดอจสิ่งกอสรางที ่ เกาแกมากวา 800 
ป มาแลว เมื่อสมัยเวนิชยังเปนสาธารณรัฐอิสระ ...ซึง่เคยรํ่ารวยและมีอํานาจ
มหาศาล และเคยสงใหมารโคโปโลเดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไมรวมคาน่ังเรือกอน
โดลาทานละ 20.- Euro (1 ลําสามารถนั่งได 5-6ทาน)*.*.*. 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 
วันวันที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อินบรูคสอินบรูคส  ––  ซาลเบิรกซาลเบิรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินบรูคส (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 

กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแมน้ําอินน อยูทามกลางเทือกเขาแอลป�ที่โอบลอมรอบ
ตัวเมือง เปนเมืองหลวงแหงแควนทีโรล เจาของดินแดนออสเตรียนแอลป� อยูทาง
ตะวันตกในประเทศออสเตรีย เปนเมืองขนาดเล็กริมแมน้ําอินน ถูกโอบลอมดวย
เทือกเขาแอลป� .... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส เช่ือม

ระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปم�งสมัยใหม ตรงกลางถนนเปนที่ต้ังของเสาอันนา
ซอยแล (เสานักบุญแอนน) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรําลึกถึงการถอนกอง
กําลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นําทานสูยานเมืองเกา
ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเปนอยางดี 
อาคารบานเรือนท่ีมีอารคเดคชั้นลางและมีมุขยื่นออกมาท่ีชั้น
บน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและ

เรอเนสซองส   นําทานชมหลังคาทองคํา (GOLDEN ROOF) ที่สรางในป ค.ศ.
1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทอง
สวางไสวและโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใช
ในการตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลชัน้สงูจากตางแดนหลายทาน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  



 

 

ที่พัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเทา 
วันวันที่สี่ของการเดินทางที่สี่ของการเดินทาง                  ซาลสบวรก ซาลสบวรก ––  ฮัลสตัทฮัลสตัท  ––  มิวนิคมิวนิค  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมอืงซาลบรก เพ่ือเดินเลนในเมืองเกาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
ของเมืองที่ไมซ้ําแบบเมืองใดในโลก ชมสวนมิราเบล ท่ีเต็มไป
ดวยดอกไมนานาชนิด และเปนฉากที่สวยงามอีกฉากหน่ึง ใน
ภาพยนตรเร่ือง เดอะ ซาวนด ออฟ มิวสิค  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 
กิโลเมตร) หมูบานมรดกโลก

แสนสวยที่มีอายุเกาแกกวา 4,500 ป ..หมูบาน
เล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยูไมถึงพัน
คนมีฉากหลังเปนภูเขาสูงชัน บานเรือนในเมืองน้ี
ตั้งอยูบนเน้ือที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter 
See จึงตองสรางลดหลั่นเปนชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ�า เน่ืองจาก
เขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ําจึงไมมีที่ราบพอท่ีจะสรางถนนใหรถวิ่งได มีแตทางเดิน
แคบๆ ผานหนาบานที่เรียงซอนกันเปนชั้นๆ ขึ้นไปตามไหลเขาเทาน้ัน ดินแดนแถบ
น้ีพบรองรอยผูคนที่อาศัยมานานต้ังแตยุคกอนประวตัิศาสตรราวหาพันปกอน
คริสตกาล เพราะท่ีน่ีเปนแหลงเกลือขนาดใหญ ยุคเหล็กชวงแรกในทวีปยุโรปใน
ราวป 800-400 กอนคริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวันที่หมูบานฮอลสตัท 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดนิเลนและชอปปم�ง *.*.*. 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองมวินิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศ

เยอรมนี มหานครแหงแควนทางตอนใต เปนเมืองที่มีบรรยากาศ
รื่นรมย เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงามมากมาย อีกทั้งยังเปน
ศูนยกลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเปนเจาของ
พิพิธภัณฑที่เดนที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง…..จากน้ัน
นําทานชมอาคารบานเรือนท่ีเกาแกสวยงามจากยุคสมัยอัน

รุงเรืองของราชวงศ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ 



 

 

(MARIENPLATZ) ซึง่ถือเปนหัวใจของเขตเมืองเกาและเปนที่ที่ดีที่สุดสําหรับการ
เร่ิมชมเมือง ในยุคกลางที่น่ีเคยเปนตลาด แตปจจุบันเปนศูนยกลางการจัดงาน
สําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งมีสิ่งที่นาชมมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเทา 
วันวันที่หาของการเดินทางที่หาของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตนปราสาทนอยชวานสไตน  ––  ทะเลทะเล
สาบทิทิเชสาบทิทิเช  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทาเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา 
(HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ี
สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..
นําทานเดินทาง..ขึ้นชมความงามดานหนาของปราสาทนอยชวานส
ไตน (NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ 

SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  
หมายเหต ุ: (ทางปราสาทมีบริการรถมาทั้งไปและกลับ หากทานในสนใจกรุณาติดตอหัวหนา
ทัวร ทานละ 10 ยูโร แตอาจจะใชระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกวาปกติ) 
เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย  นําทานเดินทางสู ทะเลสาบทิทิเช ซึ่งตั้งอยูในเขาป�าดํา BLACK FOREST …ชม

ความสวยงามของทะเลสาบและใหทานไดชอปปم�งสินคาของที่ระลึกอยางมากมาย
ตามอัธยาศัย เชน นาฬิกากุกกร ู

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันวันที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แองเกิแองเกิลเบิลเบิรกรก  ––  ลูเซิรน ลูเซิรน ––  ซูริคซูริค  ––  นํ้าตกไรน นํ้าตกไรน ––  ดูไบดูไบ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
*.*.. หมายเหต ุ: ทานที่ตองการน่ังกระเชาขึน้ยอดเขาทิตลิต กรุณาแจงหัวหนาทัวรกอนลวงหนา 
*.*. 



 

 

นําทานลงจากเขาเพ่ือเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมือง
พักตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แตยังรักษาสภาพแวดลอมไวได
เปนอยางดี  

เท่ียง  *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อที่จะไดมีเวลาในการชอปปم�งอยาง
เต็มท่ี *.*.*. 

บาย ..ชมเมืองลูเซิรน ถายรูปคูกบัอนุสาวรียสิงโต (LION 
MONUMENT) ซึง่แกะสลักอยูบนหนาผาของภูเขาใน
เมืองเปนสัญลักษณใหระลึกถึงทหารรบัจางชาวสวิส
ซึ่งทํางานเปนทหารรักษาพระองคพระเจาหลุยสท่ี 16 แหงฝรั่งเศส นําทานเดินขาม
สะพานไม ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิรน (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเปนสะพานไมที่มี
หลังคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมน้ํา “รุซซ” (REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ป 
และยังเปนสัญลักษณของสวิส อิสระใหทานชอปปم�งสินคาช้ันนําของสวิสตาม
อัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนํา ช็อคโกแลต มีด
พับวิคทอเรีย นาฬิกากุกกู ฯลฯ 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูริค (ZURICH) 
(63 กิโลเมตร) เมืองศนูยกลางทางการคา 
การเงิน และการธนาคารที่สําคัญและใหญที่สุด
ของสวิตเซอรแลนด 
นําทานเดินทางสู เมืองซาฟเฮาเซน (SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร)  ...
อิสระถายรูปกบัความสวยงามของน้ําตกไรน (RHEINFALL) ไดเวลาอันสมควร..
นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 

22.15 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK086 /EK372 
วันวันที่เจ็ดที่เจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมอืงดูไบ : 2215-0625 น. *.*.*. 
19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 
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อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 

12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 2 
ผูใหญ 

ไมมีเตียง
เสริม 

 
พักเด่ียว

เพ่ิม 

18-24 ก.ย. // 25 ก.ย.-1 ต.ค. // 
2-8 ต.ค.// 9-15 ต.ค. 11-17 ต.ค. // 
16-22 ต.ค. // 18-24 ต.ค. //  
22-28 ต.ค. // 5-11 พ.ย. // 

19-25 พ.ย. // 29 พ.ย.-6 ธ.ค. // 
3-9 ธ.ค.  

39,999.-  
9,500.- 

 
24-30 ก.ค. // 7-13 ส.ค. 41,999.- 
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 54,999.- 10,500.- 
 
*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรบัอากาศ 
เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการ
เปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี)  
คาประกันอุบัติเหตกุารเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจบ็ป�วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได 
**  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 
คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว ทาน

ใดไมสามารถมาตาม 
กําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 
 
ขอมูลเบือ้งตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัตกิารเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ
เปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองที่เขา
พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน 
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 



 

 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวิสัย
ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 



 

 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงอืนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีทีไ่มสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการ
พิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหัก
คาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน
ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 



 

 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีได
ชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะสงเจาหนาท่ีไป
อํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม 
ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแก
ทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมใีบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 



 

 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยนืยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณโีปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

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

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
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, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, 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 ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี *** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทกุ
กรณี***  
 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการ
อนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ 
และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 
เปอรเซ็นตของพื้นที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรปู ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเครื่องประดบั ,  
ตองไมเปนรูปสติ๊กเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจําเปน** 
 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 



 

 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบญัชีภายใน 15 
วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชดัเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับ
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ

เพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจําทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดย
สมบูรณ 

รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตาม
ความเปนจริง 

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
E-Mail Address : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
  
พาสปอรตเลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
 
 



 

 

อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 


