
 

 

รหัสทัวร FNT1902479 
ทัวอิตาลี เจาะลึก อิตาลี ตอนใต 10 วัน 7 คืน (TG) 
เมืองปอมเปอี ชมโบราณสถานปอมเปอี วิหารมาเตรา ชมหมูบานมาเตรา อมัลฟم�โคสท  
วิหารแหงนักบุญแอนดรูว มหาวิหารเซ็นทแอนเดรีย เกาะคาปรี ชมถํ้าบลูกรอตโต วาติกนั  
วิหารแพนธีออน น้ําพุเทรวี บันไดสเปน โคลอสเซียม 
  

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
21.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ 
คอยอานวยความสะดวก 

วันวันท่ีสองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  --  โรมโรม  --  ปอมปอมเปอี เปอี --  ซาเลอโนซาเลอโน  
21.25 น. ออกเดินทางสู กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดย สายการบินไทย (TG) 

เท่ียวบินที่ TG944   
06.50  น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี  เมืองหลวงขนาดใหญ

ของประเทศอิตาลี ที่มทีั้งความเกาและความใหมซอนแทรกอยูดวยกันอยาง
กลมกลืน ต้ังอยูบนแควนลาซิโอ (LAZIO) ตรงชวงกลางของประเทศมีแมน้ําไท
เบอร (TIBER) ไหลผานกลางเมือง โรมจึงถูก
แบงออกเปน 2 สวน สถานที่สําคัญ และเมือง
เกาโรมันจะอยูทางฝم�งขวาของแมน้ํา สวนฝم�งซาย
เปนรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร 
(TRASTEVERE) ซึง่เปนที่อยูอาศัยของผูมี
ฐานะ และปจจุบันเปนแหลงรานอาหาร และคา
เฟ�แบบเกๆ ทันสมยั…หลังผานพิธีการตรวจคน  เขาเมืองปละศุลกากรเรียบรอย
แลว... 
นําทานเดินทางสู เมืองปอมเปอี (POMPEI) (242  กม.) นครเมืองโบราณที่ถูกฝง
บางสวนใกลกลับเนเปم�ล ซึ่งคร้ังน่ึงเคยในป ค.ศ.79 ภูเขาไฟวิซูเวียสถลมพนทับ
ลาวาถามทั้งเมือง ....นําทานชมยานเมืองเกา... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน เขาชมโบราณสถานปอมเปอี (ARCHEOLOGICAL – SITE POMPEI) 

ชมสภาพของเมืองท่ีขุดคนขึ้นมาไดภายในกําแพงท่ีโอบลอม ตัวเมืองชมเขตใจ
กลางเมือง ซึ่งเปนที่ต้ังของวิหาร, สํานักงานราชการตลาด,รานคา, โรงละคร, 
สนามกีฬา, บานเรือน และโรงอาบน้ําสาธารณะของโรมัน 
นําทานเดินทางสู เมืองซาเลอโน (SALERNO) (30 กม.) แควนคัมปาเนีย ทาง
ตะวันตกเฉียงใตของอิตาลี ... อาจเรียกวาเปน เมืองเวนิสจิ๋ว ก็ได บนเกาะบูราโนมี
หมูบานนารักๆ กอต้ังโดยขุนนางชาวโรมันยคุโบราณ ความงดงามของสถานที่แหง
น้ีคือติดกับภูเขา....อิสระใหทานพักผอนชมเมือง...ตามอัธยาศัย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 



 

 

ท่ีพัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเทา 
วันวันท่ีสที่สามามของการเดินทาง       ของการเดินทาง         ซาเลอโน ซาเลอโน --  คาสเทคาสเทลเมสซาโนลเมสซาโน  --  มาเตรามาเตรา  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองคาสเทลเมสซาโน (CASTELMEZZANO) 
(135 กม.) หมูบานเล็กๆที่ต้ังบนยอดเขาใน  จังหวัดโพเทนซา 
(POTENZA) ในแควน BASILICATA ดวยความสวยงามหมูบาน
แหงน้ีนอกจากสรางอยูบนยอดเขามีเอกลักษณเฉพาะตัว แรกเร่ิม
เปนถิ่นฐานของชาวกรีกราวศตวรรษที่ 5-6 ปจจุบันมีประชากร

อาศัยอยูประมาณ 1000 คนเทาน้ัน เน่ืองจากความสวยงามของที่ตัง้แต วิว
ทิวทัศนทําใหหมูบานแหงน้ีเปนอีกหน่ึงหมูบานท่ีสวยท่ีสุดของอิตาลีอีกดวย นํา
ทานเดินชมเมืองและใหทานถายรูปเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองมาเตรา (MATERA) (83 กม.) เมืองลึกลับที่งดงามในหุบ

เขา ที่นอยคนนักจะรูจักและไดไปเยือน เมืองท่ีไดรับการยกยองใหเปนอัญมณีแหง
การทองเที่ยว  เมืองมาเตราเปนเมืองที่มีอายุมากกกวา 2,000 ป บานเรือนถูก
สรางข้ึนจากการขุดเจาะภูเขาเปนอุโมงคเขาไปเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ไดรับการข้ึน
ทะเบียนขององคกรยูเนสโกเปนมรดกโลก ในป 1993 และยังไดรบัการรบัเลอืกให
เปนเมืองหลวงแหงวัฒนธรรมยุโรปประจําป 2019 อีกดวย… ชมวหิารมาเตรา 
ท่ีต้ังอยูบนสันเขาทีถ่ือเปนจุดที่สูงทีสุ่ดของเมืองมาเตรา ...เดินเลนชมหมูบานมาเต
รา ทานจะไดสัมผัสหมูบานที่ถูกทํามาเปนรานคา รานขายของ รานอาหาร ให
นักทองเท่ียวไดเขาไปสัมผัสตัวบานอยางใกลชดิ .... 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก ALBERGO MATERA  HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันวันท่ีส่ีที่ส่ีของการเดินทาง       ของการเดินทาง         มาเตรามาเตรา  --  อัลเบอโรเบลโร อัลเบอโรเบลโร --  ซาเลอโนซาเลอโน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอัลเบอโรเบลโร (ALBEROBELLO) (69 กม.) ที่ต้ังอยูใน
จังหวัดบาร ี(BARI) แควนปูลยา (PUGLIA)  ...ชมหมูบานสวยแปลกตา THE 
TRULLI OF ALBEROBELLO หมูบานเกาแกท่ีมีประวติัเกือบพันป ดวยความ
โดดเดนของบานเรือนท่ีมีเอกลักษณเปนรูปหลังคากรวยมียอดแหลมกลมสงผลให
หมูบานน้ีมคีวามสวยแปลกตาอยางมาก ไมเหมือนใครที่สรางกันลดหลั่นตาม
ระดับสูงต่ําของพ้ืนที่  ดวยความสวยงาม ความมีเอกลักษณและประวัติที่เกาแก
ของหมูบานแหงน้ี ทําใหในป 1996 ไดรับการข้ึนทะเบียนองคกรยูเนสโก 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองซาเลอโน (SALERNO) (292 กม.) เมืองทา

สําคัญอีกแหงของประเทศอิตาลี อิสระทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย… 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก GRAND HOTEL SALERNO หรือเทียบเทา 
*.*.*. กรุณาจัดกระเป�าใบเล็กเพ่ือพรุงน้ีใชคางคืนบนเกาะคาปรี 1 คืน *.*.*. 
วันวันท่ีที่หาหาของการเดินทาง       ของการเดินทาง         ซาเลอโนซาเลอโน  --  อมัลฟم�โคสท อมัลฟم�โคสท --  ราเวลโราเวลโล โพสิตาโน ล โพสิตาโน --  อมัลฟم� อมัลฟم� --  เกาะเกาะ
คาปรีคาปรี  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานเดินทางลัดเลาะชายฝم�งทะเลทีเ่รียกวา อมัลฟم�โคสท  (AMALFI 
COAST) ชายฝم�งทางตอนใตของคาบสมุทรซอรเรนตีเนของอิตาลี 
(SORRENTINE PENINSULA)ซี่งไดรับการยกยองวาเปนชายฝم�งท่ีสวยท่ีสุดใน
ยุโรป โดยถนนจะแคบมาก และเสนทางจะเลียบไปตามหนาผาสูงชัน จนถึงเมือง

หลัก 3 เมือง คือ โพสิตาโน อมัลฟ และราเวลโล เสนทางเลียบชายฝم�ง
และเมืองท้ังสามไดรับการอนุรักษใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกใน
ป ค.ศ.1997…. 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองราเวลโล (RAVELLO) (7 กม.)  หมูบาน
เล็กๆของแควนคัมพาเนีย ที่มีความงามทั้งทางกายภาพและความ
หลากหลายทางธรรมชาติ รวมไปถึงความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม
และศิลปะท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น จึงไดรับการบรรจุไวในสวนหน่ึงของ
คอสติเอรา อามาลฟตานา ซึ่งเปนหน่ึงในรายช่ือมรดกโลกของอิตาล ีในป 

ค.ศ.1997 จากองคการยูเนสโก นอกจากน้ีหมูบานราเวลโล ยังเปนสถานท่ีที่ศิลปน
ดัง อยาง ริชารด วารกเนอร ศิลปนชาวเยอรมนัเคยมาแสดงคอนเสิรต จนทําใหมี
การจัดเทศกาลคอนเสิรตที่หมูบานแหงน้ีเปนประจําทุกป ... 
นําทานเดินทางสู เมืองโพสิตาโน (POSITANO) (26 กม.) เมืองเล็กๆแตมีเสนห
ชวนใหหลงใหลต้ังอยูตามหนาผาแคบ ๆ อันมยีอดโดมของโบสถซานตา มาเรีย 
อัสสันตา เปนสัญญลักษณของเมือง ผานชมบานเรือนที่ต้ังเรียงรายอยูบนหนาผา 
ด่ืมดํ่าไปกับบรรยากาศชวนมองอยางไมกระพริบตาตลอดเสนทางที่ผาน จึงทําให
เมืองชายฝم�งทะเลในแควนคัมพาเนีย แหงอิตาลีใตน้ีมีนักทองเที่ยวมาเยือนอยางไม
ขาดสายตลอดทั้งป  
(*.*.*. เมืองโพสิตาโน เขาไดเฉพาะทางเรือเทาน้ัน รถมินิบัสวิ่งผานบนเขาหลังตัว
เมืองเทาน้ัน *.*.*.) 



 

 

นําทานเดินทางตอสูเสนทางคดเคี้ยวเลาะริมผา ชมธรรมชาติอันงดงามกับ
บานเรือนที่ถูกสรางอยางลงตัวบริเวณผาสูงสู เมืองอมัลฟ (AMALFI) (25 กม.) 

เปนเมืองที่เคยมีอํานาจทางทะเล สมญานามวา QUEEN 
OF  MEDITERRANEAN  แตตอมาคาดวาเกิดแผนดินถลม
จมหายไปในทะเล เมืองน้ีจึงกลาย เปนเพียงเมืองเล็กๆ มี
ประชากรราว 3 พันคน มมีหาวิหารใหญที่สวยงาม เมืองน้ีมี
ระบบการปกครองเหมอืนกับเมืองเวนิส กลาวคือเปนระบบ
การปกครองโดยผูดํารงตําแหนงดอจจ (DOGG)  ซึ่งมาจาก
การเลือกตั้ง ตอมาในป ค.ศ.1131 อมัลฟตกอยูภายใตการยึด

ครองของกษตัริยโรเจอร แหงเนเปم�ลและตอมาก็ถูกชาวปซายึดครอง  
นําทานชม (ดานหนา) วิหารแหงนักบุญแอนดรูว (AMALFI CATHEDRAL) ซึ่ง
เปรียบเสมือน สัญลักษณของเมืองอมาลฟ อีกทั้ง
ยังไดรับการกลาว ขานวามีความงดงามมากที่สุดอีก
ดวย โดยวิหารแหง น้ีถูกสรางขึ้นอยางยิ่งใหญเพ่ือเปน
เกียตริแก นักบุญ แอนดรูว (SAINT ANDREW) 
โดยสรางขึน้  ตาม ศิลปะสไตลอาหรับ – นอรแมน โร
มาเนสก ดานหนา ของวิหารถูกประดบัตกแตงแบบ
โมเสกอยางวิจิตร งดงาม และบริเวณท่ีเปนไฮไลท
ของท่ีน่ีคือ บริเวณ บันไดขนาดใหญสไตลลอมบารด – 
นอรแมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) ที่จะเปนหนทางนํานักทองเทื่ยว
ไปพบกับความโออา และวิจิตรตระการตาภายในวิหารแหงน้ี… 
นําทาน เขาชมมหาวิหารใหญท่ีสวยงามคือ มหาวิหารเซ็นทแอนเดรีย (DUOMO 
DI SANT’ANDRE) ใจกลางเมือง มีอายุเกาแกกวา 900 ป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานเดินทาง ออกจากโดยเรือไฮโดรฟอย สูเกาะคาปรี เกาะสวรรคของ

บรรดานักทองเที่ยว เคยเปนทีป่ระทับตากอากาศของจักรพรรดิแหงอาณาจักร
โรมัน ที่โปรดใหเปนวมิานฉิมพลีริมฝم�งทะเล ...ชมทิวทัศนอันสวยงามของ เกาะ
คาปรี (CAPRI) ทามกลางทองฟ�าสีครามน้ําทะเลสีน้ําเงินเขม 
นําทาน น่ังรถรางขึ้นสูยอดเขาคาปรี ....นําทานเดินชมเขตตัวเมืองท่ีมีบรรยากาศ
นารัก และแวะพักที่สวนออกุสตา พรอมบันทกึภาพกับโขดหิน FARAGLIONI 
สัญลักษณของเกาะคาปรี ชมความงามของเกาะคาปร ีในอีกมมุมองหน่ึงโดยขึ้นสู
จุดสูงสุดของยอดเขา 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรือเทียบเทา 
วันวันท่ีที่หกหกของการเดินทาง       ของการเดินทาง         เกาะคาปรี เกาะคาปรี --  ถํ้าบลูกอตตโต ถํ้าบลูกอตตโต --  เนเปล เนเปล --  โรมโรม  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ชมถํ้าบลกูรอตโต (BLUE GROTTO) ถํ้าท่ีอยูในทะเลมีแสงสะทอนสีฟ�า
จากน้ําทะเลขั้นมากระทบถํ้าสวยงามยิ่งนัก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทาง ออกจากโดยเรือเฟอรรี่ เพื่อเดินทางสู 
เมืองเนเปล (NAPLES) ซึ่งในสมัยกอนเคยเปนราชอาณาจักรท่ีม ี
เจาครองนคร และประเทศตางๆก็มีทูตมาประจําท่ีน่ีเชนประเทศ 
อังกฤษ เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองมากในสมัยกรีก 
ในฐานะเปนเปนดินแดนสวนหน่ึงของกรีซโบราณและเรียกวา  
Neapolis (เมืองใหม) เพราะมีเมืองเกาช่ือปาเลโปลิส แลวเมืองทั้ง

สองน้ีไดเติบโตคูกันมาจึงรวมเปนเมืองเดียวกนัช่ือ 
Neapolis น่ีเอง คือท่ีมาของชื่อ เนเปล ในปจจุบัน ซึ่ง
ในภาษาอิตาลีเรียกกันวา นาโปลี ..จากน้ันนําทาน
เดินทางตอสู กรุงโรม (ROME) (227 กม.) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมือง
เปนตนกําเนิดของอาณาจักรโรมัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา  
วันท่ีวันที่เจ็ดเจ็ดของการเดินทาง         ของการเดินทาง           โรมโรม  --  วาติกัน วาติกัน --  วิหารแพนธีออน วิหารแพนธีออน --  น้ําพุเทวี น้ําพุเทวี --  บันไดสเปนบันไดสเปน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน ชมรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN ) ศูนยกลางศาสนาคริสต
นิกายโรมนัแคธอลิก  ...เขาดานในของ  พิพิธภัณฑวาติกัน 
(VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวตัถุ ภาพเขียน 
ภาพวาดตางๆ รวมท้ังภาพเขียน THE CREATION ภาพการสราง
โลก ฝมือไมเคิล แองเจลโล ดานในมีหอสวดมนตซิสติน (SISTINE 

CHAPEL) กอนชมความงดงามภายใน โบสถเซนตปเตอร(ST.PETER 
BASILICA) ศาสน-สถานประจําสํานักวาติกนัที่โดงดังดวยความงดงามและขนาด
ท่ี ใหญโต รวมทั้งรปูแกะสลักปเอตาที่โดงดังของไมเคิล แองเจลโล.. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทาน เขาชมวิหารแพนธีออน (PANTHEON) สถาปตยกรรมอันยิ่งใหญจากยุค
โรมันทีเกาแกท่ีสุด ของ  ประเทศอิตาลี มีอายุ
เกาแกประมาณ 2,000 กวาปวิหารแหงน้ีไดถูกก
สรางข้ึนเมื่อ 27 ปกอนคริสตกาลโดยจักรพรรด์ิ
มาคุสอากริปปา MARCUS AGRIPPA แตโดน
ไฟไหม ไปในปค.ศ. 80 ตอมากษตัริยฮาดริอาน
ไดปฎิสังขรณขึ้นใหมในปค.ศ. 118 การออกแบบ
อาคารใหมีความกวาง 142 ฟุต และสูง 142 ฟุต ... 
นําทาน ชมน้ําพุเทรว ีที่มาของบทเพลง ทรีคอยน อินเดอะฟาวนเทน ท่ีเช่ือกันวา
ถาทานโยนเหรียญลงในน้ําพุ แลวทานจะไดกลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ัง จากน้ัน
เชิญทานอิสระเดินเลน หรือเลือกซื้อสินคาตางๆ ท่ี ยานบันไดสเปน แหลงพักผอน
ของชาวอิตาลี ซึ่งเต็มไปดวยนักทองเท่ียวหลากหลายเช้ือชาติ  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีวันที่แแปดปดของการเดินทาง         ของการเดินทาง           โรม โรม --  ทิโวลีทิโวลี  --  โรมโรม  --  ชมเมืองชมเมือง    
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองทิโวลี (TIVOLI) (34 กม.) เมืองเล็กๆ หางจากกรงุโรม
เพียง 30 กิโลเมตร แตเปนเมืองท่ี  มีช่ือเสียงดานโบราณและบานพักตากอากาศ

ของชนช้ันสูงสมัยกอน ที่มีความสวยงามยิง่ใหญอลังการมากและมี
คุณคาทางประวัติจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก นําทานเขา
ชมพระราชวัง VILLA D’ESTE อันงดงามใน TIVOLI น้ีเปนหน่ึงใน
มรดกโลกขององคกรยเูนสโก
ของอิตาลี วิลลาแหงน้ีไดรับ
การวาจางจากพระคารดินัล 

IPPOLITO II D’ESTE ผูวาการ TIVOLI 
ในป ค.ศ. 1550 ซึ่งรูสึกผิดหวังกบัการที่
พระสังฆราชไมไดรบัการเลือกตั้งจึงอยากจะ
นําความหรูหราของศาล FERRARESE 
ROMAN AND FRENCH COURIER มาต้ังไวที่ TIVOLI…. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานกลับสู กรุงโรม (ROME) (38 กม.)  ...นําทาน เขาชมสนามกีฬาโคลอส

เซียม (COLOSSEUM)โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก เคย



 

 

เปนสนามกีฬายักษท่ีสามารถจุคนไดกวา 50,000 คน การออกแบบอยางชาญ
ฉลาดสรางใหสนามกีฬามีลักษณะเปนรูปวงรี เพื่อใหผูเขาชมรูสึกเขาใกลนักกีฬา 
ถือเปนตนแบบของสนามกีฬาในปจจุบัน  ...ถายภายคูกับประตูชัยคอนสแตนติน 
สัญลักษณแหงชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม ...รถโคชนําทานวิ่ง
ผานชมสถานที่ตางๆรอบกรุงโรม 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีวันที่เกาเกาของการเดิของการเดินทาง      นทาง          โรมโรม  --  ประเทศไทยประเทศไทย  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
13.55 น. (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่TG945 
วันวันท่ีที่สิบสิบของการเดินทางของการเดินทาง              ประเทศไทยประเทศไทย  
05.55 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
อัตราคาใชจาย  

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

30 ม.ค.-8 ก.พ.//13-22 ก.พ.- 
26 มี.ค.-4 เม.ย.//25 เม.ย.-4 
พ.ค. 
16-25 พ.ค. // 13-22 มิ.ย. 

120,900.- 111,900.- 26,900.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยู 
ตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสาํหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  



 

 

5. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตาม
กรมธรรม)  
คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป�วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลื่อนยาย
เพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐ
กลับประเทศ (เทาน้ัน) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมลู เพ่ิมเติมกับทางบริษทัได 
**  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง  
7. คาน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดตอทาน 
8. คาทิป  
9. คาวีซาเช็งเกน (เน่ืองจากยื่นผานตัวแทนการยื่นจึงตองเสียคาบรกิารใหกับตัวแทนการยื่น) 

(หากสถานทูตได 
กําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณถีามีคาใชจายเกิดขึ้น
ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) หากมีวีซาแลวหักคืนทานละ 
3,000.- บาท 
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนัก 
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง 
เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  



 

 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเครื่องดืม่ส่ังพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับ
จากวันจอง มฉิะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวี
ซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน 
กรณีท่ีเมืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วนั กอนวันเดินทางทุกกรณี เกบ็

คาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบนิและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนงึ) 



 

 

- กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ
บินใหระบุขอความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาต๋ัว
เครื่องบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการย่ืนวีซากรณีท่ี
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน…
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามดัจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็ว
ในกรณีที่เคร่ืองบินมปีญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) 
ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกบัทาง
เจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 



 

 

 
 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบรษิัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี
ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงนิใหท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ

ลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํา
รองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงาน
ตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกนั 



 

 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 

ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ 
ท่ีน้ี 
 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้ง
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี

พฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวน
ผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวาน
ในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือ

ความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 

(กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทาง
ทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน

ซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน

เพื่อขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัท
ฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกนิ12 ชม. เชน เริ่มงาน 

08.00 น. ตองจบงานภายใน  



 

 

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปล่ียน - เมือ่ทาน
จองทัวรและชําระมัดจาํแลวหมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลว
ขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดแูลคณะทัวรทั้งหมด 
 
ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เปนตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย
จัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสมัมนา ดูงาน เพ่ือ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคตดิตอเฉพาะพ้ืนที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
เอกสารประกอบการยืน่วีซาอิตาล ี
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีาประมาณ 15 วันทําการ 



 

 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (สีลมคอมเพลก็ซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถ
ดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละครั้งกบับริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซา ประเภทหมูคณะ เทาน้ัน 
โดยการย่ืนเปนหมูคณะ ตองมีจํานวน  
15.- คน ขึ้นไป  โดยทางศูนยรับยืน่ จะเปนผูกําหนดวันยื่นวีซาเทาน้ัน ถาหากผูเดินทางไม
สามารถไปยื่นวีซาในวนัท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังน้ี  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลายื่นวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคาใชจายเพ่ิม ทานละ 
2,600 บาท  
**ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรบัยื่นโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตาม

ภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี ยอดเงิน
ในบัญชีข้ันต่ํา 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกนิ 7 
วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดดเดือนตองขอเปน Statement เทาน้ัน)  
ช่ือ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-
นามสกุลภาษาอังกฤษตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่น) (ใชทั้ง 2 
อยาง ขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ 
แม พี่นอง ท่ีมีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทาน้ัน) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษ



 

 

เทาน้ัน 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูที่ถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนา
ทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบาน **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝาก
ประจํา และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสอืรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM 
IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) กรณุาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียด
วาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 



 

 

*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายช้ีแจงวา
ทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมา
สัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย ทั้งสองทาน (เฉพาะคิวเด่ียวเทาน้ัน) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซา

เทาน้ัน 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ�มเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ�มเตมิ 


