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ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลสเ์บริก์ THE SOUND OF MUSIC       

 คารโ์ลวี่วารี่ - ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ -บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์

ลอ่งเรอืแม่น ้ าดานูบ -เวยีนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

นัง่รถไฟ + กระเชา้ ข้ึนยอดเขาซกุสปิทเซ่ ความสูง 2,970 เมตร 

ก าหนดการเดินทาง : **รวมวซี่าแลว้** 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

18.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 

9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.25 น.     ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 / EK053  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0050-0400 *.*.*. 

วนัที่สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ 

08.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ตรวจรบัสมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ขาหมเูยอรมนั 

บ่าย น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถิน่ (กรณีหมิะตกหนกัรถไม่สามารถขึ้นได ้

นกัท่องเทีย่วตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท่้าน

ไดถ่้ายรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาทดา้นหนา้ซึง่เป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลนด…์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

http://bit.ly/2NMk5YE


ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม นัง่รถไฟ + กระเชา้ ยอดเขาซกุสปิทเซ่ – มิวนิค 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา และ ต่อดว้ยการนัง่กระเชา้ขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิทเซ่ ในระดบัความสูง 2,970 

เมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในแควน้บาวาเรยีประเทศเยอรมนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง บนยอดเขา 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (122  กม.) ทีส่วยงามดว้ยสถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ 

อย่างสวยงามคลาสสคิหรอืทนัสมยั อาท ิจตัรุสัมาเรยีน (Marien Platz) ศูนยร์วมกจิกรรมนานาชนิด

ของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีง

ไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านส าคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ 

ทีต่ ัง้ของโอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่  ซาลบูรก์-ฮอลสตทั-เชสกี้คลมุลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรยี ซึง่ต ัง้อยู่

ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรยี เนิน

ภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืงซาลบูรก์  

น าท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึง่เป็นสวนสวยประจ าเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตร์

อมตะกอ้งโลก “เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมไิด ้

เปลีย่นแปลงแต่อย่างใด น าท่านชมเมอืงซาลสบ์วรก์ ทีม่ชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบารอ็ค ซึง่ไดร้บัการ

อนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่า จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น า้ซาลซคั (Salzach) และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์

เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่า วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท  ….น าท่านขา้มแม่น า้

ซาลสซ์คัสู่ ย่านเมอืงเก่า และแวะเก็บบนัทกึภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลสบ์วรก์ ทีต่ ัง้โดดเด่นอยู่บนเนิน

เหนือเมอืงเก่า  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.)  เมอืงมรดกโลกทีเ่ก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไป

กว่า 4,000 ปี ช่วงทีเ่จรญิรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศันท์ี่

สวยงามเป็นทีห่ลงใหลของนกัเดนิทางมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทีเ่รยีกว่า“ซ ีสตราซ” (See Strasse) 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะ

สลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนั



เป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของ

ถนน ซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจ าเมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พกุลางลาน

และอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี้ คลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมอืงมรดกโลกอกีเมอืง

หน่ึงของสาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการ

ปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละ

ภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอน

ปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทคร ัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่าง

น่าชื่นชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนั

ทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

*.*.*. ในกรณีทีเ่ป็นช่วงแฟร ์หรอื งานส าคญัๆ ของเมอืงจะท าการยา้ยไปนานเมอืงบูโดจาวคิ แทน *.*.*. 

วนัที่หา้  เชสกี้คลมุลอฟ - ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทคลมุลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั 

เปลีย่นมอืเจา้ของหลายคร ัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้

น า้วลัตาวา น าท่านชมเมอืงโบราณทีม่อีายุมาต ัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อต ัง้เมอืงของตระกูล 

ROZMBERK จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการ

ปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจรญิขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทาง

การคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์าร

ยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE)   เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด 

ปรากเป็นเมอืงหลวง และเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี 

ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็นเมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเลน่ย่าน จตัรุสัเมอืง

เก่า ทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไป ดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นครสิตลั ซึง่

โบฮเีมยีครสิตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆก็นิยมนาไป

เป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที ่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชมความสวยงามภายนอกของบรเิวณปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แม่น า้วลั

ตาวา อดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นทีท่าการของคณะรฐับาล น าท่านชมววิสวย

บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่แม่น า้ ทีท่่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืง

แห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอดโบสถต่์างๆอกี



ดว้ยเดนิผ่านเขตอทุยานทีส่วยงาม ชมอาคารส าคญัๆ มากมาย จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของตวั

ปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิค ทีป่ระดบัดว้ย

กระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม น าท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่่านจะไดส้มัผสักบั

บรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้มแม่น า้วลัตาวาสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของปรากทีส่รา้งขึ้น

ในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานทีท่ีเ่หลา่ศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บั

นกัท่องเทีย่วและผูท้ีส่นใจ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  ปราก – เวยีนนา - บาตสิลาวา(สโลวาเกยี)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศ

ออสเตรยี (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของ

ออสเตรยี และเป็นเมอืงเกิดของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์

บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั ชม อนุสาวรยี ์โย

ฮนัส ์สเตราท ์ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่ง

ราชวงศฮ์บัสเบริก์ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบั

อยู่อย่างสวยงาม  

  
น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตลัสวา

รอฟสกี้-หลยุสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่า

ทีท่่านสามารถเดนิชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธิคทีง่ดงาม ..ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั

ปราสาทฮอฟบวรก์ 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิง *.*.*.  

 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบาตสิลาว่า (BRATISLAVA)  

ทีพ่กั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ ปราสาทแห่งบาตสิลาวา – ชอ้ปป้ิง OUTLET - บูดาเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



น าท่านชมปราสาทแห่งเมอืงบาตสิลาว่า ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ….จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง OUTLET 

สนิคา้ในราคาถูก…. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อัน
ได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของค าว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก  

ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แม่นา้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสต์

เป็นเมอืงใหม่อยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการ

ชาวประมง อนุสรณจ์ากการสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241 

จากจดุนี้สามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ีม่ี

อาคารสวยงามหลายอาคาร น าท่านถ่ายรูปกบัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศ

ฮงัการ…ีน าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แม่น า้ดานูบ 

  
  *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิง *.*.*. 

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปด บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ…น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

14.00 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK112/EK376  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 2320-0340 *.*.*. 

วนัที่เกา้   สนามบนิสุวรรณภมูิ 

13.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

(รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ์ิการยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดั

งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

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

 

 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เดก็ต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวจา่ยเพิม่ 

19-27 ก.พ.  

15-23 มี.ค.  
53,999.- 49,999.- 9,500.- 

**บริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้(ในกรณีมคีวามประสงค ์

อยู่ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่ม ี

เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนั

เขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัร์

ในกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 

เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้ง

แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมี

การแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่

มอ่ีางอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้ม ี

ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 



ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทั

ฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจ

ไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย 

เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพื่อการรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจาก

โรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 



ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมงนับจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบรษิทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิ

และช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามที่

เกิดขึ้นจรงิ   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถ

เปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการให ้

ทีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 2,000 - 20,000 บาท 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้น  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม 

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการ

มดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้  

ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม 



ทางบรษิทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน  

(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ 

ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่ 

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้

หนงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศ

หน่ึง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ 

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ใน 

ดุลพนิิจของสถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทั

ฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั

ฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย  

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่

ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดย

ท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ใน 

ดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 



กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่

ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

สภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง 

หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็น

ส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ 

มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ  

ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุป 

ร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัร ์

นัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถ

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน 

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละ

ช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตวั หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก

ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรติซึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุตัิเหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยั

ธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้ง

แสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

ท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วม

เดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว 

บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้น้ี” 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมนี  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทกุกรณี***  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานับจากวนัยื่นโดยประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุในวนัยื่นวี

ซ่าหนังสอืเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได ้

 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 

เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพื้นที่รูปถ่าย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแต่งรูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ หา้มสวมแว่นตา หรอืเครื่องประดบั ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์**แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หาก

จ าเป็น** 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนา

ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่ิน เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยืน่) 



- กรณีเป็นนกัเรียน หรอื นกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่  าลงัศึกษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (สถานทูต

ไมร่บัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรียน ไมว่่าเป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนก่อนยื่นวซี่า) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั ก่อนวนันดัสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนัก่อนยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมค่าทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาถ่ายส าเนามาท ัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สุด (เดอืนต่อเน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 

STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหบ้คุคลอื่นในคณะ ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเท่านัน้ ระบชุื่อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที่เจา้ของบญัชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกลุใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารส่วนตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุให ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

ใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี  านาจปกครองบุตร

แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มกบัเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูต

ดว้ย 

7. กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถ่ายส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้แนบมาดว้ย 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 



ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิ่วนตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซี่า) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

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

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

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

ที่อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ  

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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

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


