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ก าหนดการเดินทาง     

วันวันแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  

21.30 น.  พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น ชั้น 4 ทางเข้าท่ี แถว 9   
                     เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯ  จะคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 

วันวันที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง    สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ  --  ดูไบดูไบ  --  วัลเลตต้า วัลเลตต้า ((มอลต้ามอลต้า))  --  เซเซนต์จูเรีนต์จูเรียนยน      

02.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองวัลเลตต้า ประเทศมอลต้า โดย สายการบินเอมิเรตส์  เท่ียวบินท่ี 
EK419/EK107   
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 0605-0750 น. *.*.*. 
13.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองวัลเลตต้า (VALLETTA) เมืองหลวงของประเทศมอลต้า ซึ่งตั้งชื่อ

ตาม JEAN PARISON DE LA VALLETTA ผูซ้ึ่งประสบความส าเร็จในการ ป้องกันการรุกรานของ
ออตโตมานในปี1565 ไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1980 ....หลัง
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   
แล้วน าท่านชมบริเวณท่าเรือ (GRAND HARBOUR) ท่ีมีวิวทิวทัศน์งดงามเป็นธรรมชาติบนเกาะ
มอลต้าซึ่งใช้เปน็ท่าเรือมาตั้งตาสมัยโบราณมีอู่ต่อเรือ โรงเก็บสินค้า และป้อมปราการขนาดใหญ่
หลายป้อม ถ่ายภาพกับวิหารเซนต์จอหน์ (ST’ JOHN’S CO-CATHEDRAL)ซึ่งปัจจุบันเป็นท้ัง
โบสถ์และพิพิธภัณฑ์สร้างโดยอัศวินเซนต์จอหน์ เพื่อมอบเป็นเกียรติแก่  ผูอุ้ปถัมภ์เหลา่อัศวนิ
ท้ังหลาย ความพิเศษของวิหารแห่งนี้คือการออกแบบตกแต่ง โดยสถาปนิกและศิลปชนชาวมอลต้า
ในชว่งศตวรรษท่ี 16 ด้วยศิลปะแบบบาร็อคท่ีมีความยิ่งใหญ่และสวยงามสร้างขึ้น ในระหว่างปี 
1673-1677  
น าท่านชมสวนบารัคคา (LOWER BARACCA GARDEN) ท่ีครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานท่ีส่วนบุคคล 
ภายหลังได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 1824 ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นโดย นั่งรถม้า 
(KARROZIN) จาก BARRACCA ตอนบนสู ่BARRACCA ตอนล่างซึ่งในสวนท่ีเป็นตอนบนนั้นสร้าง



 
 
 
 
 

ขึ้นในป ี1661 จากบริเวณสวนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวแกรนด์ฮารเบอร์ท่ีสวยงาม
ประทับใจ 
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองเซนต์จูเรียน  (ST JULIANS) เมืองชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะมอลต้า ท่ีมีชื่อเสียงในฐานะของศูนย์รวมด้านธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเต็มไปด้วยโรงแรมอัน
ทันสมัย ร้านอาหาร ไนท์คลับ บาร์ต่างๆ ซึ่งเป็นเขตที่รู้จักกันดีในชื่อว่า PACEVILLE 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) 
ท่ีพัก CAVALIERI หรือเทียบเท่า 

วันวันที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง      เซเซนต์จูเรีนต์จูเรียนยน  --  เกาะโคโซเกาะโคโซ  --  เซนต์จูเรียนเซนต์จูเรียน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ท่าเรือ น าลงเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะโคโซ (GOZO ISLAND) ในทะเล

เมดิเตอร์เรเนี่ยน (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 30 นาที) เกาะโคโซ หรือ เรียกกันว่า เกาะคาลิปโซ 
(ISLE OF CALYPSO) ตามมหากาพย์ของกรีกโบราณโอดิซซีย์ (ODYSSEY) ท่ีประพันธ์โดยกวีโฮม
เมอร์ (HOMER) ซึ่งกล่าวถึงชนเผ่าโอจิเจีย (OGYGIA) ท่ีเล่าขานกันว่าพวกคาลิปโซเป็นนางไม้ที่
อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้และได้กักขังโอดซิิอุส ซึ่งเป็นวีรบุรุษของเร่ืองในฐานะนักโทษแห่งความรัก
เป็นเวลาถึง 7 ปี  
ล่องเรือชมอ่าวดเวจ์รา (DWEJRA BAY) ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าท่ึงของน ้าทะเลท่ีอยู่ใน
แผ่นดินใหญ่ โดยมีธารน ้าตื้นๆเช่ือมต่อกับทะเลไหลผ่านอโุมงค์แคบๆตรงหน้าผา ซึ่งเมื่อมอง
ออกไปในทะเลก็จะพบกับเกาะหินปูนขนาดเล็กท่ีสูงเพียง 60 เมตร ท่ีเรียกว่า FUNGUS ROCK 
เช่ือกันว่า บนเกาะแห่งนี้มีพืชชนิดหนึ่งทีบ่รรดาอัศวินน าไปใช้เพ่ือรักษาบาดแผลและ โรคบิด ท่ี
เรียกว่า FUCUS COCCINEUS MELITENSIS แตถู่กเข้าใจผิดว่าเป็น FUNGUS ซึ่งหมายถึง รา 
เพราะบริเวณเกาะนี้ถูกปกคลุมไปด้วยราสีด าเต็มไปหมด  
น าท่าน ชมวิหารทาพินู (TA PINU CATHEDRAL) วิหารโรมันคาธอลิกส์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้หน้าผา 
ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์หินขนาดเล็กยุคศตวรรษท่ี 15 และถูกต่อเติมและสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี ค.ศ.
1922-1932 แบบสไตล์นีโอโรแมนติค ด้านในโบสถ์ประดับด้วยภาพโมเสคจ านวน 6 ภาพ และ
กระจกสีจ านวน 76 บาน และมีหอระฆังสูง 61 เมตร นับเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความส าคัญของ
คริสตจักร เนื่องจากพระสันตะปาปามาเยื่อนถึง 2 ท่าน ซึ่งโป๊ปจอห์นปอลท่ี 2 เคยเสด็จมาเย่ือเมื่อ
ปีค.ศ.1990 และโป๊ปเบเนดิคที่ 14 มาเยือนเมื่อปี ค.ศ. 2010 และได้มอบกุหลาบสีทอง หรือ 
โกลเด้นโรส (GOLDEN ROSE) สัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธ์ิไว้ ณ โบสถ์แห่งนี้… 



 
 
 
 
 

น าท่าน ชมความงามของหน้าต่างแห่งอาซูเร่ (THE AZURE WINDOW) ซึ่งเป็นหินท่ีถูกคลื่นน ้า
ทะเลกัดเซาะนานหลายล้านป ีจนมีรูปร่างเป็นวงโค้งคล้ายหน้าต่าง มีความกว้างประมาณ 100 ม. 
และสูง 50 ม. เป็นจุดเล่นน ้าด าน ้าท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของมอลต้า 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น) 
บ่าย น าชมเมืองราบัต (RABAT) เมืองหลวงของเกาะโคโซ เมืองส าคัญตั้งแต่สมยัโรมันซึ่งภายหลังได้

เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองวิคตอเรีย (VICTORIA) เพ่ือเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 50 ปี (GOLDEN 
JUBILEE) ของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ … จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซนต์จู
เล่ียน (ST JULIANS) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CAVALIERI หรือเทียบเท่า 

วันวันที่สี่ของการเดินทางที่สี่ของการเดินทาง      เซนต์จูเรียนเซนต์จูเรียน  --  วาเลตต้าวาเลตต้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่เมืองวาเลตต้า เพ่ือน าท่านชมบลูก๊อตต

โต หรือ ถ ้าไพลิน อยู่ทางตอนใต้ของมอลต้า ซึ่งเป็นจุดท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญมีผู้มายืนมากกว่า 100,000 คนต่อปี ซึ่งเป็นธรรมชาติท่ี
สวยงามด้านล่างของถ ้าเป็นน ้าทะเลสีฟ้าใส ด้วยทัศนียภพท่ี
งดงามตระกาลตา ท าให้ได้ถูกเลือกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ เรื่อง TOY 

 แล้วน าท่านเดินเท้าเพื่อย้อนอดีต ชมเมืองเอ็มดินา (MDINA) ท่ีมีอายุเก่าแกนับพันปีตั้งแต่สมัย
ส าริด เปลี่ยนผู้ครอบครองตามยุคสมัย ท้ังอาหรับและโรมันได้ทิ้งมรดก ทางสถาปัตยกรรมท่ีท าให้
เมืองนี้โดดเด่นและมีคุณคา่มาจนทุกวันนี้  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อ่าวเมลีฮา สถานท่ีตั้งของ POPEYE VILLAGE แห่งเดียวในโลก ท่ีถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นฉากถ่ายภาพยนตรเ์ร่ืองป๊อปอาย เมื่อปี 1980 ทันทีท่ีท่านเดินเข้าสู้หมูบ้าน ท่าน
จะรู้สึกเหมือนหลุดเขาไปในโลกของการ์ตูน ล้อมรอบด้วยบ้านสีลูกกวาด ผู้คนท่ีแต่งตัวเหมือน 
กะลาสีเรือในเร่ืองป๊อปอาย 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเล่น 
บ่าย  อิสระเดินทางตามอัธยาศัย  ......จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซนต์จูเรียน (ST JULIANS) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  CAVALIERI หรือเทียบเท่า 



 
 
 
 
 

วันวันที่ห้าของการเดินทางที่ห้าของการเดินทาง      เซนต์จูเรียนเซนต์จูเรียน  --  วาเลตต้าวาเลตต้า  --  โรมโรม  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ท่าเรือวาเลนต้า เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน MALTA AIRPORT LUQA เพ่ือ

ออกเดินทางสูก่รุงโรม 
13.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) ประเทศอิตาลี โดย สายการบินอลิตาเลียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
AZ887  
14.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) เมอืงหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และ

เกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอ านาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีท่ีผ่านมาแล้ว เป็นหนึ่งในประเทศ
ท่ีมีเสน่ห์น่าสนใจหนึ่งในโลก.. ดินแดนแห่งวัฒนธรรม กว่าศตวรรษท่ีก าเนิดและเจริญรุ่งเรือง มา
จนเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ในอดีตกาล ท่ีครอบคลุมตลอดอาณานิคม ดินแดนแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน..... หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
… 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
ท่ีพัก  HOLIDAY INN ROME AURELIA หรือเทียบเท่า 

วันวันที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง        โรม โรม --  ชมเมืองชมเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่าน ชมกรุงโรม (ROME) เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันย่ิงใหญ่ของชนชาติโรมัน  

ถ่ายภาพคู่กับโคลอสเซี่ยม สนามประลองการต่อสู้ของคนกับสัตว์ท่ีมีชีวิตเป็นเดิมพัน .... 
น าท่านผ่านถนนเวนิโตชื่อดังทีเ่ต็มไปด้วยคาเฟ่บนฟุตบาทไว้นั่งดูผู้คนจากท่ัวโลก ผ่าน
ชมพระราชวังควิรีนาเล ท่ีพักของประธานาธิบดี ผ่านชมโรมันฟอร่ัม แหล่งชุมนุมของ
ชาวโรมันในอดีต สนามแข่งรถม้าศึกเซอร์กัส แม็กซิมุส หรือท่ีรู้จักกันดีในภาพยนตร์เร่ือง 

เบนเฮอร์ ผ่านชมวังซีซาร์ อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิโรมัน  
จากนั้นน าท่านชม น ้าพุเทรวี ท่ีมาของบทเพลง 
ทรีคอยน์ อินเดอะฟาวน์เทน ท่ีเช่ือกันว่าถ้า
ท่านโยนเหรียญลงในน ้าพุแล้ว ท่านจะได้
กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง …อิสระให้ท่าน 
ถ่ายภาพบริเวณย่านบันไดสเปน บนถนนคอนดอตติย่าน ช้อปปิ้งขึ้นชื่อของอิตาล ี.... 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

14.40 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย  โดย สายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK098/EK384  



 
 
 
 
 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีเมืองดูไบ เวลา 23.25-03.05+1 น. *.*.*. 

วันวันที่เจ็ดของการเดินทางที่เจ็ดของการเดินทาง                                ประเทศไทยประเทศไทย  

12.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ… 
 

********** @@@@ ********** 

อัตราค่าใช้จ่าย 

อัตราค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ 
เด็กต ่ากว่า 12 
กับ 2 ผู้ใหญ่  
ไม่มีเตียงเสริม 

 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ปี 2021 
8-14 ต.ค. // 17-23 ต.ค. 

79,900.- 

14,900.- 
5-11 พ.ย. 
12-18 พ.ย. //21-27 พ.ย. 

69,900.- 

4-10 ธ.ค.// 11-17 ธ.ค. 79,900.- 
18-24 ธ.ค. 69,900.- 
27 ธ.ค. - 2 ม.ค. // 29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 79,900.- 
ปี 2022 
16-22 ม.ค.// 23-29 ม.ค. // 30 ม.ค.-5 ก.พ.  
7-13 ก.พ.// 14-20 ก.พ. // 21-27 ก.พ. 
5-11 มี.ค.// 12-18 มี.ค. // 18-24 มี.ค. 
21-27 มี.ค. 

69,900.- 
14,900.- 

9-15 เม.ย.  //  10-16 เม.ย. 
11-17 เม.ย.  // 12-18 เม.ย. 

79,900.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามันและ/
หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า ** 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 
 



 
 
 
 
 

อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้(ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ 
จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าห้องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี)  
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
-ค่ารักษาพยาบาลส าหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพ่ือการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคล่ือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  
- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น 
8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าวีซ่าเชงเก้น 
10. ค่าทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดท าหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรบัผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น ้าหนักเกิน 
จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น  
3. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษ ี
4. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่ง

พิเศษ 
7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ 
8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 
**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอียดทกุข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบรษิัทและลูกค้า** 
เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันจอง 
มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป  
เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบรษิัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจ าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมือง
นั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม*** 
 
 
 



 
 
 
 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจ าเต็มจ านวนทุกกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน
ตามราคาทัวร์  

- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
มาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกดขึ้นจริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผู้เดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามท่ีทางสายการบินให้ระบุข้อความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพ่ือจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีต่างประเทศ (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ท้ังนี้ท่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีท่ีท่านยื่นวีซ่าแล้ว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคน
เข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งใน
กรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัท
ฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวร์และได้ช าระค่ามัดจ าทัวร์หรือท้ังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท 
หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ท่ีได้
ระบุไว้ทั้งหมด 



 
 
 
 
 

- นั่งท่ี LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมคีุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด  

เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปดิ
ประตูฉุกเฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให้
ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 กรณีทรัพยส์ินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 
ท่าน( ผู้ใหญ่ )  

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืน
เงินให้ท้ังหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการ 

เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ 

สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 
และ 

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  



 
 
 
 
 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย 

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา 
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 

 ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอ านวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ใน 
ดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว ใน 

กรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าท่ีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรัก
เกียจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง 
หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผ่ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู้เดินทาง
เป็นส่วนใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / 
เว้นมี 

ใบรับรองแพทย์) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ 
ก่อน 

จองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพ่ือหา
ข้อสรุปร่วมกัน) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยันว่า
ทัวร์นั้นๆ  



 
 
 
 
 

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบ
งานภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และช าระ
มัดจ าแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ท้ังหมด 
 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดิน 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ
จลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้า
ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ 
ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดง
เหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่
บริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น 
หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือ
และค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
 



 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 

ใช้เวลาท าการอนุมัติวีซ่าประมาณ 15 วันท าการ ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไมส่ามารถดึงเล่ม
ออกมาก่อนได ้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่าง
น้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวี
ซ่าด้วย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จ านวน 3 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  
** Statement รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกค้าท ารายการเดิน
บัญชี ยอดเงินในบัญชีข้ันต ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน 
ก่อนวันย่ืนวีซ่า  
**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค์ การันตี) ต้องเป็นบัญชีเดียวกันกับสเตทเม้น และชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  (ออกไม่เกิน 15 วัน นับจากวันท่ียื่น) (ใช้ทั้ง 2 อย่าง ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้) 
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง ที่มี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) 
3.2.1. ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เป็นภาอังกฤษเท่านั้น 
3.2.2. Statement รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติ
บัตร ทะเบียนบ้าน 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจ า และบัญชียอดติดลบ** 
4. หลักฐานการท างาน  
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 
เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403) 
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY 



 
 
 
 
 

CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
5. เอกสารส่วนตัว 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ต
มารดามาด้วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามา
ด้วย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน
หรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องท าจดหมายชี้แจงว่าท าไมไม่มี passport *** 
- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  
7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 

 



 
 
 
 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า  
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้ (กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- 
บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น) 
3. ส าหรับผู้เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น  
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า  
5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม  

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.LINE กด->HTTPS://LIN.EE/5NDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB INBOX ก็ได้เช่นกัน-> HTTP://M.ME/UNITHAITRIP 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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