
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
หนาที่ 2

ดวยเคร่ือง AIR BUS 380 FREE WIFI ** ยอดเขาจุงฟราวน TOP OF EUROPE 
 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ  

23.30 น.     พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบิน

เอมิเรตส (EK)   เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรที่

น่ังขึ้นเคร่ือง 

วันที่สอง โรม (อิตาลี) 

03.30 น.  ออกเดินทางสู กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK377 / EK097  

 *.*.*. แวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ *.*.*.    

12.40 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนารโด ดารวินชี่ (ฟอุมมาชิโน) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซ่ึงมี

อดีตอันยิ่งใหญ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน

เรืองอํานาจเม่ือราวกวา 2,000 ปท่ีผานมาแลว ....หลัง

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอย

แลว  

 นําทานเขาสู นครวาติกัน รัฐอิสระท่ีปกครองตนเอง เปนศูนยกลางของ

ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก  เขาชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนตปเตอร 

สถาปตยกรรมล้ําคาที่สุดแหงหน่ึงของโลกซ่ึงตกแตงอยางโออาหรูหรา ชมรูปปนแกะสลัก เพียตา ผลงาน

ของศิลปนเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอรนินี และยอดโดมขนาดใหญซ่ึง

ปจจุบันเปนสิ่งล้ําคาคูบานคูเมืองของอิตาลี    

 จากน้ันถายรูปที่ระลึกดานหนาสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเกาแก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก 

เคยเปนสนามกีฬายักษที่สามารถจุคนไดกวา 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณแหง

ชัยชนะและท่ีมาของถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม  …ชม นํ้าพุเทรวี่ จุดกําเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยนออฟ

เดอรฟาวดเทน ที่โดงดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินออนแบบบาร็อค ซึ่งเปนเร่ืองราว

ของเทพมหาสมุทร ตามตํานานกลาวไววาหากใครไดมาถึงนํ้าพุแหงน้ีแลวโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไวจะได

กลับมาเยือนกรุงโรมอีกคร้ังหน่ึง  

 นําทานสูยานบันไดสเปน แหลงพักผอนของชาวอิตาลีซ่ึงเต็มไปดวยนักทองเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทียบเทา 



    

 
หนาที่ 3

วันที่สาม   ปซา-เวนิส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

  นําทานเดินทางสู เมืองปซา (PISA) ประเทศอิตาลี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทานเขาสู จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปซา สิ่ง

มหัศจรรยหน่ึงในเจ็ดของโลก โลก สรางขึ้นในป ค.ศ.1174 

สถาปตยกรรมท่ีงดงามซ่ึงในอดีตเคยเปนสถานท่ีที่นักวิทยาศาสตรเอกของโลก ศาสตราจารยกาลิ เลโอ 

ไดคนพบทฤษฎีเร่ืองแรงโนมถวงของโลก อิสระใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  

 จากน้ันเดินทางขึ้นสูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสู เมืองเวนิซ เมสเตร ราชินีแหงทะเลเอเดีย

ตริก เมืองหลวงของแควนเวเนโต   

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

ที่พัก VENICE HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่   เกาะเวนิส-มิลาน-ลูกาโน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู ทาเรือตรอนเชโต ..จากนั้นลงเรือเดินทางสู เกาะเวนิส เมืองทองเที่ยวท่ีไดรับการกลาว

ขานวาโรแมนติกท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก เมืองที่ใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญกวา 118 

เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกวา 400 แหง เดินทางสู เกาะซานมารโค ศูนยกลางของนครเวนิส ...ผาน

ชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมตอระหวาง “Doge Palace” ซ่ึงเคยเปนท่ีประทับของเจาผูครองนครเวนิ

สในอดีต อีกทั้งยังเปนศูนยกลางของการปกครองแควนในยุคสมัยน้ันอีกดวย ชม จัตุรัสเซนตมารค ที่มี

โบสถเซนตมารคเปนฉากหลัง สรางดวยสถาปตยกรรมไบแซนไทน ....อิสระเลือกชอปปงสินคาพื้นเมือง

ของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เคร่ืองแกวมูราโน ตนตํารับของการเปาแกวของชาวมูราโน เปนเอกลักษณ

เฉพาะมาต้ังแตบรรพชน โดยเคร่ืองแกวแตละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเปนที่ยอมรับจากนักทองเท่ียว

ทั่วโลก   

นําทาน ลองเรือกอนโดลา *.*.*. ราคาไมไดรวมอยูในคาทัวร *.*.*.  (ใชเวลาประมาณ 30 นาที ในกรณี

นํ้าไมขึ้นสูงเกินไปและฝนไมตก ทานสามารถแจงหัวหนาทัวร คาเรือทานละประมาณ 20.- ยูโร ซ่ึงเรือที่

ลําสามารถน่ังได 5-6 ทาน) เพื่อชมมนตเสนหแหงนครเวนิซ  สู คลองใหญ Grand Canal คลองที่กวาง

ที่สุดของเกาะ และงานกอสรางที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอัจฉริยะดานสถาปตยกรรมท่ี สะพานเรียลอัล

โต (ศิลปนเอกไมเคิลแองเจโล) ไดเวลานัดหมายนําคณะลงเรือเดินทางกลับสูฝงที่ ทาเรือตรอนเชโต  



    

 
หนาที่ 4

 

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

บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิลาน (MILANO) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแหง

แฟชั่น  นําทานถายรูป (ภายนอก) กับมหาวิหารแหงมิลาน ซ่ึงเปนวิหารสไตน

โกธิคที่ใหญท่ีสุดโลก และบริเวณน้ัน ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม

ตางๆไดตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางขามพรมแดนสู ประเทศสวิสเซอรแลนด ณ เมืองลูกาโน (LUGANO) เมืองตากอากาศท่ี

สวยงาม ใหทานไดถายรูปกับเมืองและทะเลสาบลูกาโน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก MOVENPIC HOTEL  หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา  ลูเซิรน-อินเทอรลาเกน 

เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (LUCERNE) เมืองตากอากาศของประเทศ

สวิสเซอรแลนด ..อิสระถายรูปกับอนุสาวรียสิงโตหินสัญลักษณของทหาร

สวิสฯ …จากน้ันถายรูปกับ สะพานไมโบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิรน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองอินเทอรลาเกน เมืองที่สวยงามขนาบขางดวย

ทะเลสาบเบรียนเซอรซีและทุนเนอซี ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงสินคาและของที่ระลึกจาก

ประเทศสวิสเซอรแลนด 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย *.*.*.  

ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทา 
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วันที่หก ยอดเขาจุงฟราวน TOP OF EUROPE - ดีจอง  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางสู สถานรถไฟกลินเดอวาล เพือ่น่ังรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงฟราวน 

(TOP OF EUROPE) ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนหิมะบนยอดเขา และเขา

ชม ถ้ํานํ้าแข็ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน 

บาย นําทาน น่ังรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน สูเมืองเลาเทิรนบรุนเนน 

ระหวางทางทานจะไดเห็นความสวยงามอีกหน่ึงบรรยากาศ 

นําทานเดินทางขามพรมแดนสูประเทศฝร่ังเศสมุงหนาสู เมืองดีจอง (DIJON) เมืองหลวงแหงแควน

เบอรกันดี 

คํ่า   รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  

ที่พัก IBIS GAR DE DIJON HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันที่เจ็ด ปารีส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

 นําทานเดินทางเขาสู กรุงปารีส (PARIS) อิสระระหวางทางใหทานไดพักผอนตามอธัยาศัย….. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทาน เขาชมพระราชวังแวรซายส (เขาแบบ VIP ไมตองตอแถวในเสียเวลา และ มีไกดพระราชวัง

บรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญอลังการของพระราชวังที่ไดรับการยกยองวาใหญโตมโหฬารและสวยงาม

ที่สุดในโลก ซ่ึงไดรับการตกแตงไวอยางหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของหองตางๆ ท่ีมี

เอกลักษณเฉพาะตกแตงประดับประดาดวยภาพเขียนตางๆและเฟอรนิเจอรชั้นดี อาทิเชน หองอพอลโล, 

หองนโปเลียน, หองบรรทมของราชินี, หองโถงกระจกทองพระโรง, หองสงคราม และหองสันติภาพ ฯลฯ 

ซ่ึงรวบรวมเร่ืองราวและความเปนมาในอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังแหงน้ี 
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บาย นําทาน ถายรูป (ภายนอก) กับพพิิธภัณฑลูฟว หรือ อดีตพระราชวังลูฟว  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง หอยเอสคาโกร สเต็ก ไวน 

ที่พัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่แปด ปารีส - ประเทศไทย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ทาเรือเพื่อลองเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สําคัญ

คูบานคูเมืองริมสองฝงแมนํ้าแซน ผานชมความงดงามของโบราณสถานและ

อาคารเกาแก สรางขึ้นตามสไตลของศิลปะเรอเนสซองส ซ่ึงไดรับการอนุรักษ

ดูแลเปนอยางดี ตลอดทางทานจะไดความประทับใจกับความสวยงามของ

ทัศนียภาพที่รวมกันสรรสรางใหนครปารีส ชื่อวาเปนนครที่มีความงดงามที่สุด

แหงหน่ึงของโลก (ในกรณีที่น้ําในแมนํ้าแซนขึ้นสูงกวาปกติหรือมีเหตุการณ

สุดวิสัย เชน การนัดหยุดงาน เปนตน รายการลองแมนํ้าแซนอาจจะไมสามารถดําเนินการได)  

ชมความยิ่งใหญของประตูชัย สรางขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแดจักรพรรดินโปเลียน ผานชมบริเวณลาน 

จัตุรัสคองคอรท สถานที่ซ่ึงเคยเปนลานประหารพระเจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระ

เจาหลุยสท่ี 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต  

 ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถายภาพ หอไอเฟล เปนที่ระลึกจากมุมกวางซ่ึงเปนจุดที่สวยที่สุดและสามารถ

มองเห็นไดอยางชัดเจน …อสิระใหทานไดชอปปงสินคา DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเชน 

นํ้าหอม, ครีม, เคร่ืองสําอาง, กระเปา, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ 
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 อิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียง ณ หางแกลอร่ีลาฟาแยส อาทิเชน หลุยส, พราดา, กุชชี่, 

ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, นํ้าหอม, เคร่ืองสําอาง ฯลฯ ...นําทานเดินทางสู สนามบิน เพื่อเดินทางสู 

ประเทศไทย 

21.35 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK076 / EK372   

 

วันที่เกา สนามบินสุวรรณภูมิ 

18.40 น.    (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ดวยความสวัสดี 

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

หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ 

 

 
 

อัตราคาใชจาย 

วันท่ีเดินทาง ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

 

พักเด่ียวเพ่ิม 

9-17 เม.ย. // 10-18 เม.ย.  

11-19 เม.ย. 2563 
69,999.- 15,500.- 

 

อัตรานี้รวม 

1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงค 

อยูตอจะตองอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวง

งานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่

เมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 
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ขอมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 

(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 

เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความ

จําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมใน

กรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ

ไมมีอางอาบนํ้า ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
6. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัตเิหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

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

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

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]เทาน้ัน 

7. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

อัตรานี้ไมรวม  

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา 

นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวย

จากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
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5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 70.- ยูโร (หัวหนาทัวร , คนขับรถ , ไกดทองถิ่น) 

8. คาวีซาเช็งเกน 4,700.- (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได  

กรณีถามีคาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เง่ือนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรับลูกคารายตอไป  
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวีิซาหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจรงิ 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 
บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางท่ีเกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามท่ีทางบริษัทระบุขอความ
บางอยางในนั้นดวย เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทาง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวซีา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน 
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีท่ีกรุปออกเดนิทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 

-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัตเิหตุ,เจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามท่ีทางสายการบินใหระบุขอความตามเงื่อนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพื่อจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทท่ีตางประเทศ (ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ) ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรยีกคนืไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการยื่นวีซากรณีท่ีทานย่ืนวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตสุุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีท่ี
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
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อากาศ 
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ…. 
- หลังจากท่ีมีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชาํระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตางๆของบริษัท ท่ีไดระบุไวท้ังหมด 
- น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน 
ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได 
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับ
ทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเชค็อินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให
ท้ังหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจดัหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ 
ถึงแมวาทานจะถูกปฏเิสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคาํรองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการย่ืนวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจ 
ของทางสถานทูตฯเทานั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบรษัิทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
 เม่ือทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆท้ังส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนท่ีรักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรอืถือวา
มากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผ่ืนใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานท่ีมีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนม ี
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซ้ือทัวร เพ่ือหาขอสรุป
รวมกัน) 

 ทานท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายนืยันวาทัวรนั้นๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
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20.00 น. หากมีการเสยีเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลีย่น - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตวั หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดแูลคณะทัวรท้ังหมด 
 

ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง 
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ีเก่ียวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 
ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบ
ดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืน
คาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัย
ของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาอิตาลี 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 15 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (สีลมคอมเพล็กซ) 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูตและระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึง
หนังสือเดินทางออกมาได 
หมายเหตุ: การยื่นวีซาแตละคร้ังกับบริษัททัวร จะตองทําการย่ืนวีซา ประเภทหมูคณะ เทานั้น โดยการยื่นเปนหมู
คณะ ตองมีจํานวน  
15.- คน ข้ึนไป  โดยทางศูนยรับย่ืน จะเปนผูกําหนดวันย่ืนวีซาเทานั้น ถาหากผูเดินทางไมสามารถไปย่ืนวีซาใน
วันท่ีกําหนดได อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม (Premium) ดังนี้  
•ในกรณีท่ีเหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 15 วัน นับจากวันเดินทาง มีคาใชจายเพิ่ม ทานละ 2,600 บาท  
**ท้ังนี้ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ผูเดินทางตองชําระกับทางศูนยรับย่ืนโดยตรง* 
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยาง 
นอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (ตามภาพประกอบ) จํานวน 3  
ใบ (พื้นหลังขาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดอืนหามสวมแวนตาหรือเคร่ืองประดับ 
ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก) 
3. หลักฐานการเงิน 
3.1 กรณีผูเดินทาง ออกคาใชจายเอง  
**Statement รายการเดินบัญชียอนหลัง 6เดือน (รบกวนลูกคาทํารายการเดิน
บัญชี ยอดเงินในบัญชีขั้นตํ่า 100,000.-โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลว
คอยปรับยอดเงินในบัญชีไมเกิน 7 วัน กอนวันยื่นวีซา และหากบัญชีกระโดด
เดือนตองขอเปน Statement เทานั้น)  
ชื่อ นามสกุล ตรงตามหนา PASSPOST (เจาของบัญชี) 
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**หนังสือรับรองจากธนาคาร (แบงค การันตี) ตองเปนบัญชีเดียวกันกับสเตทเมน และช่ือ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
ตองตรงตามหนาพาสปอรต (ออกไมเกิน 15 วัน นับจากวันที่ย่ืน) (ใชท้ัง 2 อยาง ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได) 
3.2 กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่มี
สายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เทานั้น) 
3.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง (Sponsor Letter)เปนภาอังกฤษเทานั้น 
3.2.2. ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 3 เดือนของบุคคลท่ีออกคาใชจาย 
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธระหวางผูท่ีออกให และผูท่ีถูกรับรองคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนสมรส สูติ
บัตร ทะเบียนบาน **สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจํา และบัญชียอดติดลบ* 
4. หลักฐานการทํางาน  
-เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
-เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนท่ีออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 
5. เอกสารสวนตัว 
-สําเนาทะเบียนบาน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-บัตรประชาชน กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) กรุณาแปลเปนภาษาอังกฤษ 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือ
ยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีท่ีบิดาหรือมารดาไมมี passport แลวใช ID Card แทนตองทําจดหมายชี้แจงวาทําไมไมมี passport *** 
-กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรท่ี
สถานทูตดวย ท้ังสองทาน (เฉพาะคิวเดี่ยวเทานั้น) 
7. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอวีซาเทานั้น 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 
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