
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
HILIGHT 

มิวนิค | เกาะเวนิส | จตัุรัสมาเรียนพลาสท์  
มิลาน | เวโรน่า |ปราสาทนอยชวานสไตน์ | อนิส์บรูก 

 
  
 
 
 
 

EUROPE : THE FAIRY TALE   
เยอรมนี – ออสเตรีย – อติาลี 

7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

ราคาแนะน าเพยีง  65,900.- 



 
 

 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 18 - 24 พ.ย. 65 65,900.- 

วนัที ่ 2 - 8 ธ.ค. 65 (วนัพอ่แหง่ชำต)ิ 65,900.- 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพ – สนามบินไทเป 
14.00น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน อี.วี.เอ.แอร์ ประต ู9 แถว T พบ

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
17.10 น. ออกเดินทางสูส่นามบินไทเป โดยเที่ยวบินที่ BR068 
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลีย่นเคร่ือง 
23.40 น. ออกเดินทางตอ่สูส่นามบินมิวนิคด้วยเที่ยวบินที่ BR071 

วันท่ี 2 มิวนิค – BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ฟุสเซ่น 
07.55 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 

2566) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็น
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับร์ูก) และเป็นหนึง่ในเมือง
มัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะ
ผนวกเข้าเป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหาร
อนัเลื่องช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร์  น าท่านเข้าสูโ่ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จดั
แสดงอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่กวา่ 25,000 ตรม. ตัง้อยูต่ิดกบัอาคารส านกังานใหญ่ของ BMW ทา่นจะได้ชมรถยนต์ในเครือ
ของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทกุรุ่นจดัแสดงอยู่ โดยพืน้ที่ใน BMW Welt จะถกู
แบ่งออกเป็นพืน้ที่ต่างๆในการจดัแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบนัทุกซีรีย์, โซนมอเตอร์ไซค์ BMW, โซน MINI Exhibition, 
โซน Rolls-Royce Exhibition และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ของที่ระลกึจากร้านค้าในโชว์รูม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  

วันที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวัน เยน็ โรงแรม 

วันที่ 1. กรุงเทพ – สนามบนิไทเป ✈ ✈ ✈  

วันที่ 2. มิวนิค –BMW Welt – จตัรัุสมาเรียนพลาสท์ – ฟสุเซน่ ✈   HIRSCH 

วันที่ 3. ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก -  โบลซาโน่    LUNA MONDSCHEIN 

วันที่ 4. โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมนักลางแจ้ง - บ้านเลขท่ี 23 
ของจเูลียต – เมสเตร้ 

   NOVOTEL MESTRE 
CASTELLANA 

วันที่ 5. เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน    HOLIDAY INN MILAN NORD 
ZARA 

วันที่ 6. มิลาน – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที่ 7. สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 
 

 

บา่ย น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นของประวตัศิาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้
ของศาลาวา่การเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่สร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 
42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัทอ่งเท่ียวรอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) 
เป็นเมืองเก่ามาตัง้แตค่รัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตัง้ปราสาทของกษัตริย์บาวาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ที่มีความ
งดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั และได้ใช้เมืองนี ้
เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิค้า และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HIRSCH หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3  ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก – โบลซาโน่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น า
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทใน
เทพนิยาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องตา่งๆ ที่ได้รับการตกแต่ง
อยา่งงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์  ซึง่เป็นนกัประพนัธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้า
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง(ขาหมูเยอรมัน) 
บา่ย น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองอินส์บรูก (Innsburck) เมืองในแควน้ ทิโรล แห่งลุม่แม่น้าอินน์ที่มีอายกุว่า 800 ปี อดีตเคยเป็น

ศนูย์กลางทางการค้าบนถนน สายโรมนั Via Cuaudla Augusta ตัง้อยู่ใจ กลางเทือกเขาแอลป์ เขาสู ่ถนนมาเรียเทเรซ่าถนน
สายหลกัของเมืองอินน์สบรูกตรงกลางถนนเป็นที่ตัง้ของเสาอนันาซอยแล(เสานก ับญุแอนน์) ซึ่งตัง้ขึน้เพื่อร าลกึถึงการ ถอน
กองก าลงัทหารบาวาเรีย ออกไปจากเมือง ชม  ย่านเมืองเก่า ที่ยงัคงสภาพและ บรรยากาศของยคุกลางได้เป็นอยา่งดีชม สญั 
ลกัษณ์ของเมือง หลังคาทองค า (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมยั จกรัพรรดิแม๊กซิมิเลี่ยนที่1 หลงัคามงุดว้ยแผน่
ทองแดงเคลอืบทองค า หลงัจากนัน้เดินทางตอ่สูต่วัเมืองโบลซาโน่ (Bolzano) เมืองทางตอนเหนือของอิตาล ีโดยตวัเมืองโบล
ซาโนล้อมรอบด้วยแมน่ า้ งดงามด้วยโบสถ์ วิหาร โดยเมืองนีเ้ป็นศนูย์กลางการปลกูผลไม้ใหญ่ที่สดุในอิตาลี และยงัเป็นเมือง
หลวงของแคว้นทิโรลใต้ด้วย (South Tyrol) 



 
 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั LUNA MONDSCHEIN หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 โบลซาโน่ – เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง - บ้านเลขท่ี 23 ของจูเลียต – เมสเตร้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเวโรน่า (Verona) เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเวนิส ของแคว้นเวเนโต้ และเมืองเวโรนา่ยงัได้ขึน้ทะเบยีน

เป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมขององค์การยเูนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลียม เชกสเปียร์ นกักวีและนกัเขียนบทละคร
ชาวองักฤษ ผู้ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นนกัเขียนผู้ยิ่งใหญ่ขององักฤษและของโลกยงัใช้บรรยากาศและเร่ืองราวความรักของหนุ่ม
สาวสองตระกลูในเวโรนา่ แตง่เป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เร่ือง โรมิโอกบัจเูลยีต  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบ้านเรือนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลางเมืองที่คึกครืน้มีชีวิตชีวา จากนัน้พาท่านถ่ายรูปกับโรง

ละครโรมันกลางแจ้ง (Verona Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้เมื่อตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัโคลอสเซียมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปัจจุบนัยงัคงมีการ เปิดแสดงโอเปร่าหรือคอนเสิร์ต
กลางเเจ้งในสนามกีฬาอยูเ่ป็นประจ า น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกกบับ้านเลขที่ 23 ของจเูลยีต ชมระเบียงแหง่เร่ืองราว โรแมนติก
ที่จูเลียตเฝา้รอคอยพบโรมิโอทกุค ่าคืน และบริเวณหน้าบ้านยงัมีรูปปัน้ส าริดขนาดเท่าตวัจริงของจเูลียต ได้เวลาอนัสมควรน า
ทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองเวนิสเมสเตร้ (Venice Mestre) หรือเวนิสฝ่ังแผน่ดินใหญ่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL MESTRE CASTELLANA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทาง สูท่่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านลอ่งเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเน

เซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น 
"ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกนักวา่ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมาร์โค 
ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนกัโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสูค่กุจะได้มีโอกาสเห็นแสงสวา่งและโลกภายนอกเป็นครัง้
สดุท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับวงัดอดจ์ (Doge’s Palace) อนัเป็นสถานที่พ านกัของเจ้าผู้
ครองนครเวนิสในอดีต  ซึ่งนกัโทษช่ือดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโนว่านัน่เอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซาน



 
 

 

มาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลา่วไว้วา่ “เป็นห้องนัง่เลน่ที่สวยที่สดุในยโุรป” จตัรัุสถกูล้อมรอบด้วยอาเขตอนั
งดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ทา่นได้มี
เวลาเที่ยวชมเกาะอนัแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส , เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โค, ช๊อปปิง้สินค้าของที่ระลกึ 
อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน,่หน้ากากเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 

 
กลางวนั 
บา่ย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง(สปาเก็ตตีห้มึกด า) 
จากนัน้เดินทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก น าทา่นถ่ายรูปด้านนอกของมหา
วิหารแหง่เมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนันา่อศัจรรย์  ของ
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ซึ่งนบัว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็ม
มานเูอล ท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาล ีและอนสุาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ทา่น คือลโีอนาร์โด 
ดาร์วินซี่ ท่ีอยูใ่นบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 มิลาน – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ได้เวลาอนัสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
11.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ BR096 



 
 

 

 

วันท่ี 7 สนามบินไทเป - กรุงเทพฯ 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป รอเปลีย่นเคร่ือง 
08.40 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบินที่  
11.35 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   

 

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองท่ีเข้าพัก  

เช่น กรณีที่เมืองนัน้มีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองท่ีใกล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนี า้เงิน) เดินทาง  
หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. กรณีที่คณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ทา่นทราบ
ลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 

ผลประโยชน์ และ ความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 
 



 
 

 

EUROPE : THE FAIRY TALE   
เยอรมนี – ออสเตรีย – อติาลี 

7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิ EVA AIR (BR) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

18 – 24 พ.ย. 65 65,900.- 5,900.- 

2 – 8 ธ.ค. 65 (วันพ่อแห่งชาต)ิ 65,900.- 5,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสญัชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมลูตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลเิคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซนีพาสปอร์ต *เลม่สเีหลอืง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไมต้่องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไมต้่องกกัตวัและไมต้่องตรวจหาเชือ้โควิด-19  

เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเข้าทอ่งเที่ยว  

แสดงหลกัฐานการได้รับวคัซีน ต้องได้รับการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส 

(โดยได้รับวคัซีนไมเ่กิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วนันบัจากวนั
  จอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 



 
 

 

5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดง
  ตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่ากระเป๋าเดินทาง
หรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศอิตาล ีรวมคา่บริการยื่นวีซา่ (6,900.-บาท)  
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (12 ยโูร/ตอ่ทา่น)  
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร/ตอ่ทา่น) 

 



 
 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปยืน่
ค าร้องขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า  

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 



 
 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ 
     หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ /   
     คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไมค่ืนคา่ทวัร์ 
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต  
      และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 



 
 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (อติำล)ี 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่ประมำณ 15 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนมุตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะ

มผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมำยเหตุ: กำรยืน่วซี่ำแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท ำกำรยืน่วซี่ำ ประเภทหมู่คณะ 

เทำ่น ัน้ โดยกำรยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี ำนวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทำงศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก ำหนดวนัยืน่วซี่ำเท่ำน ัน้ ถำ้หำกผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถไปยืน่วซี่ำในวนัทีก่ ำหนดได ้อำจมี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลำยืน่วซี่ำนอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัเดนิทำง  ม ี

คำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่  ทำ่นละ 2,200 บำท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลำยืน่วซีำ่เหลอืนอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร จะมคีำ่ Fast Track เพิม่เตมิ

อกี ทำ่นละ 400 บำท รวมเป็น 2,600 บำท 

**ท ัง้นี ้คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระกบัทำงศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

6. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 



 
 

 

และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

7. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

8. หลกัฐำนกำรเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ส าเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

และตอ้งขอ Bank Certificate จากทางธนาคารดว้ย 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 

3.2.2. ขอ Bank Guarantee จากทางธนาคาร ระบชุือ่เจา้ของบัญชบีคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ยและชือ่

ผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้ตอ้งสะกดใหต้รงกับพาสปอรต์ 

3.2.3. ถา่ยส ำเนำสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.4. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

9. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

10. เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

11. เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) หนังสอืจะตอ้งมลีายเซ็นและตราประทับบรษัิท 

12. นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 



 
 

 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

13. เอกสำรสว่นตวั 

14. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

15. สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

16. ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

17. ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

18. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ 

6.1 บดิำหรอืมำรดำ ตอ้งขอหนงัสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกเขตหรอื

อ ำเภอ (1 ใบ ตอ่ เด็ก 1 ทา่น เทา่นัน้) 

6.2 ในกรณีบดิำและมำรดำหยำ่กนั ขอส าเนาใบบันทกึการหยา่โดยตอ้งระบวุา่ บตุรอยูใ่นอ านาจ

การปกครองของใคร   

6.3 ในกรณีพอ่หรอืแมป่กครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ใหข้อใบปกครองบตุร (ปค.14) จำก

เขตหรอือ ำเภอและจะตอ้งเป็นหนงัสอืทีม่กีำรสบืพยำนและหลกัฐำนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้

เทำ่น ัน้  

6.4 ทา่นจะตอ้งน าหนังสอืยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางไปตา่งประเทศตัวจรงิ จากขอ้ 6.1 หรอืส าเนาใบ

บันทกึการหยา่ทีม่สีลกัหลงั จากขอ้ 6.2 หรอืหนังสอืปกครองบตุรจากขอ้ 6.3 ตัวจรงิ  ไปแปลเป็น

ภำษำองักฤษและประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ ใหเ้สร็จเรยีบรอ้ยกอ่นน ามายืน่ มเิชน่นัน้

ทางศนูยรั์บยืน่ vfs จะไมรั่บยืน่เอกสารของบตุรทา่นโดยเด็ดขาด 

6.5 เนือ่งจำกกำรแปลประทบัตรำจำกกระทรวงตำ่งประเทศ จะมกีำรเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย หากทา่น

ไมแ่น่ใจวา่เอกสารใชไ้ดห้รอืไม ่รบกวนสอบถามบรษัิททัวรก์อ่นน าไปแปลประทับตรากระทรวง

ตา่งประเทศ มเิชน่นัน้ทา่นอาจจะตอ้งไปเสยีเงนิและเสยีเวลาอันมคีา่ของทา่นเพือ่ไปท าเอกสารใหม่

อกีรอบ หากเอกสารทีท่า่นท ามาแลว้นัน้กลายเป็นเอกสารทีใ่ชย้ืน่ไมไ่ด ้

 

***โปรดอำ่น กอ่นทีท่ำ่นจะไปท ำหนงัสอืยนิยอมจำกเขตหรอือ ำเภอใหบ้ตุรของทำ่น 

19. หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 



 
 

 

20. หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอม และระบวุา่ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

21.  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

 

 

22. หากพอ่หรอืแมม่วีซีา่เชงเกน้อยุแ่ลว้และไมไ่ดย้ืน่วซีา่พรอ้มลกู ใหท้ าจดหมายชีแ้จงภาษาอังกฤษ 

อธบิายวา่มวีซีา่เชงเกน้ของประเทศอะไร ระบวุนัเริม่และวนัหมดอายวุซีา่ พรอ้มทัง้ถา่ยส าเนาหนา้

พาสปอรต์และหนา้วซีา่นัน้มาแนบดว้ย 

23. หา้มเซ็นรับรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุชนดิ ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์เกีย่วกบัใบค ำรอ้ง

ขอวซีำ่เทำ่น ัน้ 

24. กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทำ่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 



 
 

 

 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศอติำล ี
**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะ

มผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………….…………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………….……………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ………………….…………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……….………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ…….………………..…………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................สญัชาตโิดยก าเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 



 
 

 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื............................................. 

    อเีมล........................................................ 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้ 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์  /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย…์……………… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 



 
 

 

 
 
 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 


