
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

เวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกั  

  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทรโิรลและลุม่อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทรโิรลและลุม่แม่น า้อนิส ์แม่น า้อนิส  ์   

  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย์  

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติทีด่งึดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณแ์บบพรอ้มด ัน้ดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาติทีด่งึดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณแ์บบพรอ้มด ัน้ดน้ออกคน้หา  

  มวินิคมวินิค  เมืเมืองสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยีองสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยี  

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกิลเบริ์แองเกิลเบริ์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่น า้รอยซทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่น า้รอยซทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง  

  ยอดเขาทติลสิยอดเขาทติลสิ  TTiittlliiss  กระเชา้หมนุได ้กระเชา้หมนุได ้336600  องศาองศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  

  ซูรคิ เมอืงวฒันธรรมของสวิซูรคิ เมอืงวฒันธรรมของสวิตตเซอรแ์ลนด์เซอรแ์ลนด์  

                    

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

22.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอ

มเิรตส ์(EK) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดูไบดูไบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  

02.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK371/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0940-1320น.*.*.*. 

13.20 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส..

จากนัน้ 

น าท่าน ลอ่งเรอื ไปตามล าคลองสู่ท่าซานมารโ์ค น าท่านชมจตัรุสั

ซานมารโ์ค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่ก่อสรา้งที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี 

มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยร า่รวยและมอี  านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้าร์

โคโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี *.*.*. ไม่รวมค่านัง่เรอืกอนโดลา่ท่านละ 800.- บาท (1 ล  าสามารถนัง่ได ้5-6

ท่าน)*.*.*. 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ ––  ซาลเบิรก์ซาลเบิรก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรยี (388 กิโลเมตร) เมอืง

เลก็ๆ รมิแม่น า้อนิน ์อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ทีโ่อบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล 

เจา้ของดนิแดนออสเตรยีนแอลป์ อยู่ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็รมิแม่น า้

อนิน ์ถกูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรยีเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์

เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นทีต่ ัง้ของ

เสาอนันาซอยแล (เสานกับญุแอนน)์ ซึง่ต ัง้ขึ้นเพือ่ร าลกึถงึการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรยีออกไปจากเมอืง ..น าท่านสู่ย่านเมอืงเก่าทีย่งัคงสภาพและ

บรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคารบา้นเรอืนทีม่อีารค์เดคช ัน้ลา่ง



 

และมมีขุยืน่ออกมาทีช่ ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส ์  น า

ท่านชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ทีส่รา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซมิเิลีย่นที ่1 

หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมอืง โรงแรมโกลเดนเนอร์

แอดเลอร ์ซึง่เคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบคุคลช ัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัวนัที่สีข่องการเดินทางที่สีข่องการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพือ่เดนิเลน่ในเมอืงเก่าทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมอืงทีไ่ม่ซ  า้แบบ

เมอืงใดในโลก ชมสวนมริาเบล ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที่

สวยงามอกีฉากหน่ึง ในภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) 

หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยทีม่อีายุ

เก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บา้นเลก็ๆ 

รมิทะเลสาบทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ไม่

ถงึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรอืนในเมอืงน้ีต ัง้อยู่

บนเน้ือทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ Hallstatter See จงึตอ้งสรา้ง

ลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เน่ืองจากเขาต ัง้สูงชนัเหนือผนืน า้จงึไม่มทีีร่าบ

พอทีจ่ะสรา้งถนนใหร้ถวิง่ได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผ่านหนา้บา้นทีเ่รยีงซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆ ขึ้นไปตามไหล่

เขาเท่านัน้ ดนิแดนแถบน้ีพบร่องรอยผูค้นทีอ่าศยัมานานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรร์าวหา้พนัปีก่อน

ครสิตกาล เพราะทีน่ี่เป็นแหลง่เกลอืขนาดใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อน

ครสิตกาล 

  อสิระอาหารกลางวนัทีห่มู่บา้นฮอลสตทั 

  *.*.*. อสิระอาหารเทีย่งและค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่ง

แควน้ทางตอนใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่

สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมภิาค และเป็น

เจา้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ด่นทีสุ่ดในประเทศเยอรมนีอกีหลายแห่ง…..จากนัน้น าท่าน

ชมอาคารบา้นเรอืนทีเ่ก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืงของราชวงศ ์

WITTELSBACH บรเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซึง่ถอืเป็น

หวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นทีท่ีด่ทีีสุ่ดส  าหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางทีน่ี่เคยเป็นตลาด แต่

ปจัจบุนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย 

ทีพ่กั  FERINGAPARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวาปราสาทนอยชวานสไตน์นสไตน์  ––  ทะเลสาบททิเิช่ทะเลสาบททิเิช่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 

กิโลเมตร) เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรยี ..น าท่านเดนิทาง..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทาง

ปราสาท..  

หมายเหต ุ: (ทางปราสาทมบีรกิารรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่

อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกต)ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบททิเิช่ ซึง่ต ัง้อยู่ในเขาป่าด า BLACK FOREST …ชมความสวยงามของ

ทะเลสาบและใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึอย่างมากมายตามอธัยาศยั เช่น นาฬกิากุก๊กรู 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  HOFGUT STERNEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แองเกลิเบริก์แองเกลิเบริก์  ––  ลูเซริน์ ลูเซริน์ ––  ซูรคิซูรคิ  ––  น ้ าตกไรน์ น ้ าตกไรน์ ––  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.. หมายเหต ุ: ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ค่ากระเชา้เริ่มต ัง้แต่ 92 

CHF *.*. 

น าท่านลงจากเขาเพือ่เดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมอืงพกัตากอากาศทีม่ี

นกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

เทีย่ง  *.*.*. อสิระการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่ทีจ่ะไดม้เีวลาในการชอ้ปป้ิงอย่างเตม็ที่ *.*.*. 

บ่าย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION 

MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืงเป็น

สญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ท างานเป็นทหารรกัษา

พระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี ่16 แห่งฝร ัง่เศส น าท่านเดนิขา้มสะพาน

ไม ้ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลมุตลอดทอดตวั

ขา้มแม่น า้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า ชอ็ค

โกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (63 

กิโลเมตร) เมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ การเงนิ และการ

ธนาคารทีส่  าคญัและใหญ่ที่สุดของสวติเซอรแ์ลนด ์



 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร)  ...อสิระถ่ายรูปกบัความ

สวยงามของน า้ตกไรน ์(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร..น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูรคิ เพือ่เดนิทาง

กลบัสู่ประเทศไทย 

21.55 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086 /EK372 

 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 2155-0710น. *.*.*. 

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

 

หมายเหต ุ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั 

ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

     ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ที่เกีย่วขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการ

จองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการช าระเงนิค่าต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรอืภาษี

ประกนัภยัการเดินทาง และค่าวซี่า ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

4 -10 ธ.ค. 39,999.- 8,500.- 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

เน่ืองจากอยู่ในภูมปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงาน

เทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ 

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 าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอณุหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

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 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรค

ประจ 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 



 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตาม 

ก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตงา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

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  

9. ค่าขึ้นยอดเขาทติลติ 92 CHF 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

ช าระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 



 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเตม็จ านวน 

 กรณียกเลกิการเดนิทาง (ทกุกรณี) เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

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 ตอ้งเป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถ

เปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่

น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม 

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่น 

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดั

จ าต ัว๋หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ(กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทาง 

บรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋

เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

 กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน  

(ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ 

ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่ 



 

สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้

หนงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ สงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธ์ิการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ 

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ 

ของสถานฑูต เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่

ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้่าท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย  

และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ 

ทางสถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่าน

ได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยืน่วซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจ 

ของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอ

รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะ

อากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความ

ปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจ 

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอื

ถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วน

ใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กิน4 เดอืน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้ม ี

ใบรบัรองแพทย)์ 



 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อน 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 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 างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน 

ภายใน 20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระ

มดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บรษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

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

ในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดใน

การเดินทาง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสยีหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  

อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, 

การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, 

รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกั

คราชฑูต รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธิพเิศษทางการ

ทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทางถูกปฎเิสธโดย

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอม

แปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจ

มกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวน

สทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้น้ี” 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี *** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  
ในทุกกรณี***  
 

ใช้เวลาท าการอนมุัติวซ่ีานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวั
จริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุดในวนัยืน่วีซา่หนงัสือเดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหว่าง
รอผลการอนุมัตวิีซ่า ไม่สามารถดงึหนงัสือเดินทางออกมาได้ 
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งน้อย 
2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวันเดินทางกลับ และหนงัสือเดนิทาง
จะต้องไม่ช ารุด(หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า กรณุาน ามาประกอบการยื่นวี
ซ่าด้วย)  
 
2. รูปถ่าย รูปถา่ยส ีหน้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 
เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ที่รปูถ่าย  
จ านวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ามสวม
แว่นตา หรือเครื่องประดับ ,  
ต้องไม่เป็นรปูสติก๊เกอร ์**แนะน าให้ลกูคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 
บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หากจ าเป็น** 
 
3. หลักฐานการท างาน  
- เจ้าของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดินทางเปน็กรรมการหรือ
หุ้นส่วน อายไุม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถ่ายร้าน 
สัญญาเช่าที ่โฉนดทีด่ิน เปน็ตนั 
- เปน็พนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษิัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ่มท างาน  
(ขอเปน็ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกลุต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  
ใช้ค าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
- กรณีเปน็นกัเรียน หรอื นักศกึษา ใช้หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรือสถาบนัทีก่ าลงั
ศึกษาอยูเ่ปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ปน็บตัรนักเรียน ไม่ว่าเปน็ช่วง
ปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกิน 1 เดือนกอ่นยื่นวีซา่) 
- กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 
 
4. หลักฐานการเงนิ  
4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ สว่นตวัของผู้เดนิทาง ถ่ายส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน 
รบกวนลกูค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน ก่อน แล้วค่อยปรบัยอดเงินในบัญชี
ภายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ ์ 
ยอดเงนิสุดทา้ยที่ลกูคา้อัพเดท 15 วันก่อนยืน่ ตอ้งมียอดเงินที่ครอบคลมุค่าทัวร์ดว้ยนะคะ  
*** ไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และฝากประจ า *** 
• หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถ่ายส าเนามาทั้ง 2 เล่ม 
• หากในส าเนาบัญชีบุ๊คแบง๊ค์ของลูกค้ามกีารแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดอืน
ต่อเนื่องดว้ยนะคะ) แนะน าให้ขอเปน็ STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 
วันก่อนวนันดัสัมภาษณ์ 
4.2 หากต้องรบัรองคา่ใช้จ่ายให้บคุคลอื่นในคณะ ต้องท าเป็นหนงัสือรบัรองค่าใช้จ่าย 
(BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชื่อเจา้ของบัญชี และบุคคลที่
เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต 



 
 
5. เอกสารสว่นตัว ถ่ายเอกสารเปน็ส าเนา 
- ทะเบยีนบ้าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเดก็อายุต่ ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเดก็อายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสงักัด (โดย
มารดาจะตอ้งคัดหนงัสือยนิยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนา
บัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาด้วย 
- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะต้องมีหนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบิดา
จะต้องคัดหนงัสือยินยอมระบุให้บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาดว้ย 
- หากเดก็ไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุ
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกบัใคร มีความสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอ
ต้นสังกัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหน้าพาสปอรต์บิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้มอี านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดยีว 
***กรณีเดก็อายตุ่ ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซ่า พร้อม
กับเดินทางมาสัมภาษณ์กบับุตรที่สถานทูตดว้ย 
 
7. กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถ่ายส าเนาหน้าวีซ่าเชงเกน้แนบมาด้วย 

 
เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุเวลา หากทางสถานทตู

แจ้งขอเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ในการจองทวัร์ ต้องจองพร้อมหน้าพาสปอร์ต + มดัจ า 
ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัร์โดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัส่ิวนตวัของแต่ละท่านทีต้่องกรอกให้ครบทั้งหมดทุกช่องตามความเป็นจริง 
(ส าคญัมากมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / เลขทีบ่ัตรประชาชน 
 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 
เบอร์โทรศัพท์มอืถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีทีท่างสถานทูตต้องการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 

พาสปอร์ตเล่มเก่า เลขที ่/ วนัทีอ่อก / วนัทีห่มดอายุ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน / อาศัยมานานกีปี่ /  เบอร์บ้าน / เบอร์มอืถอื /สถานทีเ่กดิ(จงัหวดัทีเ่กดิ) 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน /  เบอร์บ้าน  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
อาชีพปัจจุบัน / ช่ือและทีอ่ยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน / วนัเร่ิมงาน /  
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 
*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหน้าพาสปอร์ต) / วนัเดอืนปีเกดิ / สัญชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 
............................................................................................................................................................................................................................ 

 
 


