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ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลสเ์บิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คารโ์ลวี่วารี่ 

ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ 

เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

 



ก าหนดการเดินทาง : **รวมวซ่ีาแลว้** 

วันแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

18.00 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
21.25 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 / EK053  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0050-0400 *.*.*. 

วันที่สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 

08.35 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  น าท่านนั่งรถบัส
ท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถข้ึนได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้น
เท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงาม
ของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์… 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ขาหมูเยอรมัน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (122  กม.) ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง

สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาว
มิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านส าคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเป
ร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วันที่สาม ซาลบูร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรีย ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศ
ใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า 
สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก  
น าท่าน ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจ าเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะ
ก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่าง
ใด น าท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 
ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษท่ี 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท  ….น าท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะ
เก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 
4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
เป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับ
กับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพ้ืนดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ 
และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ 
ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจ าเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ าพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่
สวยงาม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน มีความส าคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ท าให้องค์การยูเนสโกได้
ขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
ที่พัก    OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า  

*.*.*. ในกรณีที่เป็นช่วงแฟร์ หรือ งานส าคัญๆ ของเมืองจะท าการย้ายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*. 
 
 
 



วันที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - พิลเซ่น - คาโรวีวารี่ – ปราก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยน
มือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ าวัลตาวา น า
ท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลาย
มาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล 
SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยัง
ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพิลเซ่น เมืองเบียร์ของประเทศเชค *.*.*. เพื่อแวะรับประทานอาหารเท่านั้น *.*.*. 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (KARLOVY VARY) (298  กม.)  ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้าเทปล่า เป็น

เมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยป่าไม้ และโด่งดังจากเรื่องราวของน้ าแร่ร้อน  
 
 
 

 
น าท่านเดินชมเมืองคาร์โลวารี หรือที่รู้จักในนาม เมืองน้ าแร่ เมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย 
ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้าเทบลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้าแร่ร้อนธรรมชาติ และมี
บ่อน้าพุร้อนถึง 12 แห่ง ที่ร้อนที่สุด อยู่ในศูนย์นิทรรศการที่มีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัด
แสดงสายน้าแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้าแร่ด้วยถ้วยชิมเฉพาะพิเศษที่ท าจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น 
เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปา เพ่ือรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การ
เดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์วิหารของ
เซนต์ปีเตอร์ และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ หรือหาซื้อเหล้าพ้ืนเมืองที่มี
ชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เป็นของที่ระลึก 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮีเมียน   
 น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127  กม.)  เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวง 

และเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้
ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา 
เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การ
ยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่  

ที่พัก   DUO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 



วันที่ห้า  ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ าวัลตา

วา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะ
รัฐบาล น าท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คน
ละฝั่งแม่น้ า ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะ
เห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ
มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีก

ด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารส าคัญๆ มากมาย 
จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทท่ีมีมหาวิหารเซนต์
วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซ่ึงสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับ
ด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม น าท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ทา่นจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ าวัลตาวาสัญลักษณ์ที่ส าคัญของปรากที่สร้างขึ้นใน
ยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับ
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวัค ชมภายนอกของปราสาท

แห่งบาติสลาว่า  …. 
ค่ า  *.*.*. อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย *.*.*.  
ที่พัก   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม 
อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค 

 น าท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับ
สเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่าง
สวยงาม  

  
น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวา
รอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าท่ี



ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาท
ฮอฟบวร์ก 

เที่ยง  *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือมีเวลาช้อปปิ้งที่ ถนนคาร์ทเน่อสตาร์ทเซ่ *.*.*. 
บ่าย  น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย 
ค่ า   *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ า เพ่ือมีเวลาช้อปปิ้งที่ OUTLET อย่างเต็มที่ *.*.*. 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (196 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมือง
เก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของค าว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีส
แห่งตะวันออก  

ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์
เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง 
อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้  
จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบ
จากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงาม
หลายอาคาร น าท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี 
น าท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ าดานูบ 

  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บ่าย ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA  
 อิสระช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองและสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย 
ค่ า     *.*.*. อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมทั้งเก็บสัมภาระ…น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

16.00 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112/EK376  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2320-0340 *.*.*. 

วันที่เก้า   สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง 

ผูใ้หญ่ เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียว

จา่ยเพิ่ม 

6-14 , 10-18 ต.ค. /  

14-22 ต.ค. / 20-28 ต.ค. 

7-15 พ.ย. , 28 พ.ย.-6 ธ.ค. 

2-10 ธ.ค. 

49,999.- 47,999.- 8,500.- 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 



7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้น 

ท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนใน

การขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้

มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอืศึกษาอยู่เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท า

หนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ใน

การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนงัสอืของ

ทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  
8. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจ็บป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

9. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 35.- ยูโร 
 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 



 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.-บาท  
ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  

1.ทางบริษทัไดส้  ารองทีน่ ัง่พรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเกบ็ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ ค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึ้นจรงิ   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกั

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 2,000 - 10,000 บาท (ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ) 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั  ยดึค่ามดัจ าเตม็จ านวน  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที่ 

บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งน าไป

ช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ

(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเกบ็  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอ 

เกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋

เครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  



 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม 

ได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื

กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) 

เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต  

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ 

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ า

หรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯ ก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 



 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อ 

หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

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

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่ร่วมเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, 

ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่

อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และ

ประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความ

คุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บริษทั จะยึดถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี ในทกุกรณี***  
 

ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุในวนัยืน่

วซีา่หนังสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไม่สามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการ
ยืน่วซีา่ดว้ย)  

 
2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดบั ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์ **แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หาก
จ าเป็น** 

 
3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย
การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-
สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 
5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ

มารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่

สถานทตูดว้ย 
 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 



ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มัดจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทัวร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัิส่วนตัวของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคัญมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร์ต เล่มเก่า เลขที ่/ วันทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกี่ปี /  เบอร์บ้าน / เบอร์มือถือ /สถานทีเ่กดิ(จังหวดัทีเ่กดิ) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน  /  เบอร์บ้าน  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษัท / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วันเดือนปีเกดิ / สัญชาติ  / สถานทีเ่กดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดือนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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



 
ใบจองทวัร์ 

 
รายการทวัร์................................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเด่ียว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้องพกั) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยนัราคา ผูใ้หญ่............................เด็ก.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ..................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
   

 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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