
 

 

รหัสทัวร FNT1903252 
ทัวรอิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอรแลนด 7 วัน 4 คืน (EK)   
เมืองเวนิส จัตุรัสซานมารโค พระราชวังดอจ อินบรูคส ถนนมาเรียเทเรซา หมูบานฮัลสตัท จัตุรัส
มาเรียนพลาตซ เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองลูเซิรน อนุสาวรียสิงโต 
 

  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
17.00 น. พรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทางเขาที่ 9 

เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท ฯ ใหการตอนรบั
และอํานวยความสะดวกแกทาน 

20.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK373/EK101 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ *.*.*. 
 
วันวันท่ีสองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  มิลานมิลาน  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส   
07.45 น. (เวลาทองถิ่น) ถึง สนามบินเมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลาง

แฟช่ันของประเทศอิตาล ีหลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว 
..... ใหทานไดชมและถายรูปกบัความสวยงามของ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน(ดูโอ
โม) สถาปตยกรรมสไตนโกธิคท่ียิ่งใหญของประเทศอิตาลี  
นําทานออกเดินทางสูทางภาคทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี สู 
เมืองเวนิส เพ่ือเดินทางสู ทาเรือตรอนเชสโต เพื่อลงเรือสู เกาะเวนิส..จากน้ันนํา
ทาน ลองเรือ ไปตามลาํคลองสูทาซานมารโค นําทานชมจัตุรัสซานมารโค  มหา
วิหารซานมารโค  ถายภาพหนาพระราชวังดอจส่ิงกอสรางท่ี  เกาแกมากวา 800 
ป มาแลว เม่ือสมัยเวนิชยังเปนสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ํารวยและมีอํานาจ
มหาศาล และเคยสงใหมารโคโปโลเดินทางไปเมืองจีน  

*.*.*. ไมรวมคาน่ังเรือกอนโดลาทานละ 20.- Euro (1 ลําสามารถน่ังได 5-6ทาน)*.*.*. 
 

 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันวันท่ีสามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อินบรูคสอินบรคูส  ––  ซาลซาลเบิรกเบิรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินบรูคส (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 

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

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส เชื่อม

ระหวางเขตเมืองเกากบัยานชอปปم�งสมัยใหม ตรงกลางถนนเปนที่ต้ังของเสาอันนา
ซอยแล (เสานักบุญแอนน) ซึ่งต้ังขึ้นเพ่ือรําลึกถึงการถอนกอง
กําลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นําทานสูยานเมืองเกา
ที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเปนอยางดี 
อาคารบานเรือนที่มีอารคเดคชั้นลางและมีมุขยื่นออกมาท่ีช้ัน
บน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและ
เรอเนสซองส   นําทานชมหลังคาทองคํา (GOLDEN 

ROOF) ที่สรางในป ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนท่ี 1 หลังคามุงดวย
แผนทองแดงเคลือบทองสวางไสวและโรงแรมเกาแกประจําเมือง โรงแรมโกลเดน
เนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใชในการตอนรับเจานายในราชวงศและบุคคลช้ันสูงจากตาง
แดนหลายทาน  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  
ท่ีพัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันวันท่ีส่ีของการเดินทางที่ส่ีของการเดินทาง                  ซาลสบวรกซาลสบวรก  ––  ฮัลสตัทฮัลสตัท  ––  มิวนิคมิวนิค  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซาลบรก เพ่ือเดินเลนในเมืองเกาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ของเมืองที่ไมซํ้าแบบเมืองใดในโลก ชมสวนมิราเบล ท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานา
ชนิด และเปนฉากที่สวยงามอีกฉากหน่ึง ใน
ภาพยนตรเร่ือง เดอะ ซาวนด ออฟ มิวสิค  
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานฮัลสตัท 
(HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมูบานมรดกโลก
แสนสวยที่มีอายุเกาแกกวา 4,500 ป ..หมูบาน



 

 

เล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีมีประชากรอาศัยอยูไมถงึพันคนมีฉากหลังเปนภูเขาสูงชัน 
บานเรือนในเมืองน้ีตั้งอยูบนเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงตอง
สรางลดหลั่นเปนชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ�า เน่ืองจากเขาต้ังสูงชัน
เหนือผืนน้ําจึงไมมีที่ราบพอท่ีจะสรางถนนใหรถวิ่งได มีแตทางเดินแคบๆ ผานหนา
บานท่ีเรียงซอนกันเปนช้ันๆ ข้ึนไปตามไหลเขาเทาน้ัน ดินแดนแถบน้ีพบรองรอย
ผูคนที่อาศัยมานานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรราวหาพันปกอนครสิตกาล เพราะ
ท่ีน่ีเปนแหลงเกลือขนาดใหญ ยคุเหล็กชวงแรกในทวีปยุโรปในราวป 800-400 
กอนคริสตกาล 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและชอป
ปم�ง *.*.*. 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กโิลเมตร) ประเทศ
เยอรมนี มหานครแหงแควนทางตอนใต เปนเมืองที่มี
บรรยากาศร่ืนรมย เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงาม
มากมาย อีกท้ังยังเปนศูนยกลางทาง วัฒนธรรมของ
ภูมิภาค และเปนเจาของพิพิธภัณฑท่ีเดนท่ีสุดใน
ประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง…..จากน้ันนําทานชม
อาคารบานเรือนท่ีเกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรืองของราชวงศ 
WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ (MARIENPLATZ) ซึง่ถือเปน
หัวใจของเขตเมืองเกาและเปนท่ีที่ดีท่ีสุดสําหรับการเร่ิมชมเมือง ในยุคกลางที่น่ีเคย
เปนตลาด แตปจจุบันเปนศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ ซึ่งมีส่ิง
ที่นาชมมากมาย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันวันท่ีหาของการเดินทางที่หาของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตนปราสาทนอยชวานสไตน  ––  แองเกิ้ลแองเกิ้ล
เบิรก (สวติเบิรก (สวติเซอรแลนด)เซอรแลนด)  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทาเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา 
(HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) 
เมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..นําทานเดินทาง..
ข้ึนชมความงามดานหนาของปราสาทนอยชวานส



 

 

ไตน (NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กโิลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของ
ทางปราสาท..  
หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถมาทั้งไปและกลับ หากทานในสนใจกรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร ทานละ 10 ยูโร แตอาจจะใชระยะเวลาในการข้ึนและลงนาน
กวาปกติ) 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  
บาย  นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิ้ลเบิรก ประเทศสวิสเซอรแลนด 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ท่ีพัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันวันท่ีหกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แองเกิลเบิรกแองเกิลเบิรก  --  ลูเซิรน ลูเซิรน --  ทะเลสาบทะเลสาบโคโมโคโม  --  มิลาน มลิาน --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

*.*.หมายเหตุ : ทานที่ตองการน่ังกระเชาขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจงหัวหนาทัวร
กอนลวงหนา *.*. 
นําทานลงจากเขาเพ่ือเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERN) เมืองพักตากอากาศที่มี
นักทองเท่ียวมากที่สุดในสวิสฯ แตยังรักษาสภาพแวดลอมไวไดเปนอยางดี  

เท่ียง *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน *.*.*. 
บาย ..ชมเมืองลูเซิรน ถายรูปคูกบัอนุสาวรียสิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลัก

อยูบนหนาผาของภูเขาในเมืองเปนสัญลักษณ
ใหระลึกถึงทหารรบัจางชาวสวิสซึ่งทํางานเปน
ทหารรักษาพระองคพระเจาหลุยสท่ี 16 แหง
ฝร่ังเศส นําทานเดินขามสะพานไม ที่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดของลูเซิรน (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเปน
สะพานไมที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขาม
แมน้ํา “รุซซ” (REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ป และยังเปนสัญลักษณของสวิส 
อิสระใหทานชอปปم�งสินคาช้ันนําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาช้ันนํา ช็อคโก
แลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุกกู ฯลฯ 

 จากน้ัน นําทานเดินทางสูทางตอนใตของประเทศสวิส สู เมืองโคโม ทานจะได
สัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบโคโม ซึ่งเปนภาพบรรยากาศที่งดงามมาก ....
ไดเวลาอันสมควร..นําทานเดินทางสูสนามบินมิลาน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศ
ไทย 

21.35 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK92 /EK372 



 

 

วันวันท่ีเจ็ดที่เจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
*.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่เมืองดูไบ  *.*.*. 

18.40 น. (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ…. 
 
อัตราคาใชจาย 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 
12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 
12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียง
เสริม 

 
พักเด่ียว
เพ่ิม 

29 ม.ค. – 4 ก.พ. 
13-19 ก.พ. / 4-10 มี.ค. / 28-24 
มี.ค. 

39,999.- 8,500.- 

 
อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจาย
เกิดขึ้นสําหรับการเปลีย่นแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  (โรงแรมสวนใหญจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการ
ปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม 
อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัท
จะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ัน
กัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจาก
โรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจ
มีการแยกหองพัก 



 

 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมี
ขนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
6. 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 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเริม่ตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, 
เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 
7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 
อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของ

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

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

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  



 

 

5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร
และเครื่องดื่มส่ังพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,000.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยืน่วีซาเปนคณะแลว 

ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคา
จะตองเปนผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบ
เทาน้ัน) 
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน  
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับ
ติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา  
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรบัผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมรีอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปน
สัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
 
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 จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะ
ไดยืนยันกับสายการบนิและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบนิ หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
คร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวิต จะตองมีใบรบัรองแพทยตามท่ีทางสายการ

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
อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 
- 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 เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี 

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  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน

ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ 
บริษทัฯ 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) 
 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ 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 และสถานที่ทองเที่ยวพรอมท้ังการสัมมนา 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 บรษิัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความ
เหมาะสมท้ังปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี *** ยื่นวซีาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุก
กรณี***  
 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 
1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการ
อนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะตองไมชํารดุ(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รปูถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 
เปอรเซ็นตของพื้นท่ีรูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรปู ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา 
หรือเคร่ืองประดับ ,  
ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท 
จํานวน 4 รูปนะคะ หากจําเปน** 
 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดนิ เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอม
และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน
ลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีภายใน 15 
วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินท่ีครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบญัชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ือง
ดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอน
วันนัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บตัรประชาชน 
- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบยีนหยา/มรณะบตัร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสมัพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี



 

 

รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกบั
เดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มดัจําทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดย
สมบูรณ 
รายละเอียด ประวติัสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกดิ / เลขที่บัตรประชาชน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................ 
เบอรโทรศัพทมือถือ(จําเปนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตองการติดตอในกรณีเรงดวน) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................. 
E-Mail Address : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
  
พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันที่ออก / วันท่ีหมดอายุ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................ 
ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานทีเ่กิด(จังหวัดที่เกิด) 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................



 

 

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

............................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วนัเดือนป
เกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................. 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือน
ปเกิด / สัญชาต ิ / สถานท่ีเกิด 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................. 


