
 

  



 

  

  เวนิส เมืองแหงสายนํ้า และ ความรักเวนิส เมืองแหงสายนํ้า และ ความรัก  

  อินบรูคส มนตเสนหแหงของชนเผาทริโรลและลุมอินบรูคส มนตเสนหแหงของชนเผาทริโรลและลุมแมนํ้าอินสแมนํ้าอินส    

  ซาลสบวรกซาลสบวรก  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวยละครบรอดเวย  

  ฮัลสตัทฮัลสตัท  เสนหของธรรมชาติท่ีดึงดูดความเรียบงายท่ีสมบูรณแบบพรอมด้ันดนออกคนหาเสนหของธรรมชาติท่ีดึงดูดความเรียบงายท่ีสมบูรณแบบพรอมด้ันดนออกคนหา  

  มิวนิคมิวนิค  เมืองสวยคลาสิกแหงแควนบาวาเรียเมืองสวยคลาสิกแหงแควนบาวาเรีย  

  ปปราสาทนอยชวานสไตนราสาทนอยชวานสไตน  สัญลกัษณสัญลกัษณของเมืองเทพนิยาย ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส อัศวินหงส ((SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกิลเบิรแองเกิลเบิรก เชงิขุนเขาแหงเทือกเขาแอลปก เชงิขุนเขาแหงเทือกเขาแอลป  

  ลูเซิรน ลูเซิรน อดีตหัวเมืองโบราณ แหงปากแมนํ้ารอยซท่ีโอบลอมไปดวยเทือกเขาสงูอดีตหัวเมืองโบราณ แหงปากแมนํ้ารอยซท่ีโอบลอมไปดวยเทือกเขาสงู  

  มิลาน ศูนยกลางแฟชั่นของประเทศอิตาลีมิลาน ศูนยกลางแฟชั่นของประเทศอิตาลี  

  โคโม เมืองเล็กๆชายแดนสวสิและอิตาลี โคโม เมืองเล็กๆชายแดนสวสิและอิตาลี ซึ่งมีทะเลสาบโคโมท่ีสวยงามซ่ึงมีทะเลสาบโคโมท่ีสวยงาม  

  

วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
17.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาท่ี 9 เคานเตอรสายการบินเอมิเรตส (EK) 

โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน 

20.35 น. ออกเดินทางสู เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373/EK101 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ *.*.*. 

วันวันท่ีสองของการเดินทางท่ีสองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  มิลานมิลาน  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส   
07.45 น. (เวลาทองถิ่น) ถงึ สนามบินเมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองศูนยกลางแฟชั่นของประเทศอิตาลี หลัง

ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว ..... ใหทานไดชมและถายรูปกับความสวยงามของ มหาวหิาร

แหงเมืองมิลาน(ดูโอโม) สถาปตยกรรมสไตนโกธิคท่ียิ่งใหญของประเทศอิตาลี  

นําทานออกเดินทางสูทางภาคทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี สู เมืองเวนิส เพื่อเดินทางสู ทาเรือตรอน

เชสโต เพื่อลงเรือสู เกาะเวนิส..จากน้ันนําทาน ลองเรือ ไปตามลําคลองสูทาซานมารโค นําทานชมจัตุรัสซานมารโค  

มหาวิหารซานมารโค  ถายภาพหนาพระราชวังดอจสิ่งกอสรางท่ี  เกาแกมากวา 800 ป มาแลว เม่ือสมัยเวนิชยังเปน

สาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ํารวยและมีอํานาจมหาศาล และเคยสงใหมารโคโปโลเดินทางไปเมืองจีน  

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

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันวันท่ีสามของการเดินทางท่ีสามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อินบรูคสอินบรูคส  ––  ซาลซาลเบิรกเบิรก  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอินบรูคส (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแมนํ้า

อินน อยูทามกลางเทือกเขาแอลปท่ีโอบลอมรอบตัวเมือง เปนเมืองหลวงแหงแควนทีโรล เจาของดินแดนออสเตรียน

แอลป อยูทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เปนเมืองขนาดเล็กริมแมนํ้าอินน ถูกโอบลอมดวยเทือกเขาแอลป .... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส เชื่อมระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปง
สมัยใหม ตรงกลางถนนเปนท่ีต้ังของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน) ซึ่งต้ังขึ้นเพื่อรําลึกถงึการถอนกองกําลัง

ทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นําทานสูยานเมืองเกาท่ียังคงสภาพและบรรยากาศ

ของยุคกลางไดเปนอยางดี อาคารบานเรือนท่ีมีอารคเดคชั้นลางและมีมุขยื่นออกมาท่ี

ชั้นบน แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส   นําทาน

ชมหลังคาทองคํา (GOLDEN ROOF) ท่ีสรางในป ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิ

เลี่ยนท่ี 1 หลังคามุงดวยแผนทองแดงเคลือบทองสวางไสวและโรงแรมเกาแกประจํา

เมือง โรงแรมโกลเดนเนอรแอดเลอร ซึ่งเคยใชในการตอนรับเจานายในราชวงศและ

บุคคลชั้นสูงจากตางแดนหลายทาน  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ท่ีพัก  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเทา 

วันวันท่ีสี่ของการเดินทางท่ีสี่ของการเดินทาง                  ซาลสบวรก ซาลสบวรก ––  ฮลัสตัทฮลัสตัท  ––  มิวนิคมิวนิค  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองซาลบรก เพื่อเดินเลนในเมืองเกาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองท่ีไมซ้าํแบบเมืองใดในโลก 

ชมสวนมิราเบล ท่ีเต็มไปดวยดอกไมนานาชนิด และเปนฉากท่ีสวยงามอีกฉากหน่ึง ใน

ภาพยนตรเรื่อง เดอะ ซาวนด ออฟ มิวสิค  

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานฮัลสตัท 

(HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมูบาน

มรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุเกาแกกวา 4,500 

ป ..หมูบานเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีมีประชากร

อาศัยอยูไมถงึพันคนมีฉากหลังเปนภูเขาสูงชัน บานเรือนในเมืองน้ี

ต้ังอยูบนเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงตองสราง

ลดหลั่นเปนชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟา เน่ืองจากเขาต้ังสูงชันเหนือผืนนํ้าจึงไมมีท่ีราบพอท่ีจะสรางถนน

ใหรถวิง่ได มีแตทางเดินแคบๆ ผานหนาบานท่ีเรียงซอนกันเปนชั้นๆ ขึ้นไปตามไหลเขาเทาน้ัน ดินแดนแถบน้ีพบ

รองรอยผูคนท่ีอาศัยมานานต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตรราวหาพันปกอนคริสตกาล เพราะท่ีน่ีเปนแหลงเกลือขนาด

ใหญ ยุคเหล็กชวงแรกในทวีปยโุรปในราวป 800-400 กอนคริสตกาล 

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเลนและชอปปง *.*.*. 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแหงแควนทางตอน

ใต เปนเมืองท่ีมีบรรยากาศรื่นรมย เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงามมากมาย อีกท้ังยังเปน

ศูนยกลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเปนเจาของพิพิธภัณฑท่ีเดนท่ีสุดในประเทศ



 

เยอรมนีอีกหลายแหง…..จากน้ันนําทานชมอาคารบานเรือนท่ีเกาแกสวยงามจากยุคสมัยอันรุงเรืองของราชวงศ 

WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเปนหัวใจของเขตเมืองเกาและเปนท่ีท่ีดี

ท่ีสุดสําหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเปนตลาด แตปจจุบันเปนศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรม

ตางๆ ซึ่งมีสิ่งท่ีนาชมมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพัก  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันวันท่ีหาของการเดินทางท่ีหาของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตนปราสาทนอยชวานสไตน  ––  แองเกิล้เบิรก แองเกิล้เบิรก ((สวิตสวิตเซอรแลนดเซอรแลนด))  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทาเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) 

เมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..นําทานเดินทาง

..ขึ้นชมความงามดานหนาของปราสาทนอยชวานสไตน (NEUSCHWANSTEIN) (1.2 

กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถมาท้ังไปและกลับ หากทานในสนใจกรุณาติดตอหัวหนา

ทัวร ทานละ 10 ยูโร แตอาจจะใชระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกวาปกติ) 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.  

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิ้ลเบิรก ประเทศสวิสเซอรแลนด 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพัก  TERRACE HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันวันท่ีหกของการเดินทางท่ีหกของการเดินทาง                แองเกิลเบิรกแองเกิลเบิรก  --  ลูเซิรน ลูเซิรน --  ทะเลสาบโคโมทะเลสาบโคโม  --  มิลาน มิลาน --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

*.*.หมายเหตุ : ทานท่ีตองการน่ังกระเชาขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจงหัวหนาทัวรกอนลวงหนา *.*. 

นําทานลงจากเขาเพื่อเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERN) เมืองพักตากอากาศที่มีนักทองเที่ยวมากท่ีสุดในสวิสฯ แต

ยังรักษาสภาพแวดลอมไวไดเปนอยางดี  

เท่ียง *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน *.*.*. 

บาย ..ชมเมืองลูเซิรน ถายรูปคูกับอนุสาวรียสิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยูบนหนาผาของภูเขาในเมือง

เปนสัญลักษณใหระลึกถงึทหารรับจางชาวสวสิซึง่ทํางานเปนทหารรักษาพระองคพระเจา

หลุยสท่ี 16 แหงฝร่ังเศส นําทานเดินขามสะพานไม ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของลูเซิรน 

(KAPELLBRUCKE) ซึ่งเปนสะพานไมท่ีมีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวขามแมนํ้า “รุซซ” 

(REUSS) อายุเกาแกกวา 400 ป และยังเปนสญัลักษณของสวสิ อิสระใหทานชอปปง

สินคาชั้นนําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนํา ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย 

นาฬิกากุกกู ฯลฯ 

 จากน้ัน นําทานเดินทางสูทางตอนใตของประเทศสวิส สู เมืองโคโม ทานจะไดสัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบโค

โม ซึ่งเปนภาพบรรยากาศท่ีงดงามมาก ....ไดเวลาอันสมควร..นําทานเดินทางสูสนามบินมิลาน เพื่อเดินทางกลับสู

ประเทศไทย 

21.35 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK92 /EK372 



 

 

วันวันท่ีเจ็ดท่ีเจ็ดของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ  *.*.*. 

18.40 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

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

 

อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 1 ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสรมิ 

 
พักเด่ียวเพ่ิม 

29 ม.ค. – 4 ก.พ. 
4-10 มี.ค. / 18-24 มี.ค.  
26 มี.ค.-2 เม.ย. / 2-8 เม.ย. 
29 เม.ย.– 5 พ.ค. / 5-11 พ.ค./3-9 มิ.ย.  

39,999.- 
8,500.- 

3-9 ก.ค. 41,999.- 
 

*.*.*. อัตรานี้รวม *.*.*. 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน (ในกรณีมีความประสงคอยู 

ตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึน้สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆ

และงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความ

เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหา

ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 



 

 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 

6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

 
อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คา

กระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 

8. คาวีซาเช็งเกน ทานละ 4,700.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตาม 

กําหนดได กรณีถามีคาใชจายเกดิขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา  
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูต

งายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวซีา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนา

เพื่อวางแผนในการขอวซีาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ

พิจารณาอนุมัติวีซาได (กรณีถามีคาใชจายเกิดขึน้ทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยู

เทาน้ัน  



 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไป

ยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ

ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวซีาไมตํ่ากวา 3 หนา  

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต 

ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม  

**กรุณาอานเง่ือนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญาการเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดย
เหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเตมิจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

 
หมายเหต ุ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสี
นํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 
14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุสดุวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ…. 
- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรง
กับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีมี่ปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวซีาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 



 

สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจาย
น้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถอืเปนสาระสําหรบัทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ี
ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ 
ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 
 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี *** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวี
ซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 
หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารดุ(หนังสอืเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรอืเครื่องประดับ ,  



 

ตองไมเปนรูปสติ๊กเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รูปนะคะ หากจําเปน** 
 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอืหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ 
สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สญัญาเชาที่ โฉนดทีด่ิน เปนตนั 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(สถานทตูไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรยีน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ 
ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรบัยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสดุทายทีลู่กคาอัพเดท 15 วันกอนยืน่ ตองมียอดเงินที่ครอบคลมุคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
4.2 หากตองรบัรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุล
ใหตรงตามหนาพาสปอรต 
 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สตูิบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมหีนังสอืยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง
บุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวซีา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณกับบุตรที่
สถานทตูดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวซีาเชงเกน ขอความกรณุารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + มัดจําทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอยีด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
........................................................................................................................................................................................................ 

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

เบอรโทรศัพทมือถอื(จําเปนมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตองการติดตอในกรณเีรงดวน) 
........................................................................................................................................................................................................ 

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



 

E-Mail Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

  
พาสปอรตเลมเกา เลขท่ี / วันท่ีออก / วนัท่ีหมดอาย ุ
........................................................................................................................................................................................................ 

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

ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ /  เบอรบาน / เบอรมือถอื /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 
........................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน /  เบอรบาน  
........................................................................................................................................................................................................ 

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

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

อาชีพปจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
........................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

*กรณีเด็กอายตํุ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานท่ีเกิด 

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

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

*กรณีเด็กอายตํุ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด 

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

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


