
ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลสเ์บิรก์THE SOUND OF MUSIC 

ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ 

เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

กาํหนดการเดนิทาง : ราคารวมทุกอยา่งตามรายการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าใช้จา่ยส่วนตวั 
เทีย่วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกทวัรห์า้ประเทศตอ้ง 10 วัน  



วันแรก  กรุงเทพฯ-มิวนิค 

20.30น. พรอ้มกนัณสนามบินสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอรT์ประต ู 9 
โดยสายการบินเอมิเรตส(์EK)พบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯคอยอาํนวยความสะดวก 

วันทีส่อง มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-์มิวนิค 

01.15 น.         ออกเดินทางสู ่เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385 / EK049 
  แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ0445-0850 
13.15น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิคประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธี

การและขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบั
สมัภาระตา่งๆเรียบรอ้ยแลว้ 

 นาํท่านเดินทางสูเ่มืองมิวนิค(MUNICH) ท่ีสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบอย่างสวยงามคลาสสิค
หรือทนัสมยัอาทิจตัรุสัมาเรียน(Marien Platz) ศนูยร์วม
กิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิคถ่ายรูปคูก่บัศาลากลางมิวนิคท่ีสรา้งเมื่อปีค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอ
ระฆงัอนัมีช่ือเสียงไปทั่วโลกตัง้อยู่ตวัหอคอยมีความสงูถึง 278 ฟตุผา่นชมย่านสาํคญัๆบนถนนแมก
ซิมิเลี่ยนสตราเซ่ท่ีตัง้ของ 
โอเปรา่เฮา้สพิ์พิธภณัฑเ์รสซิเดน้ท ์

คํ่า รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคารพิเศษ !!! ขาหมเูยอรมนั 
ท่ีพกั MERCURE HOTELหรือระดบัเทียบเท่า 
วันทีส่าม  ปราสาทนอยชวานสไตน-์ซาลบูรก์  

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู ่เมืองฟสุเซ่น(FUSSEN) นาํท่านนั่งรถบสัทอ้งถ่ิน (กรณีหิมะตกหนกัรถไมส่ามารถ
ขึน้ไดน้กัท่องเท่ียวตอ้งเดินขึน้เท่านัน้) ขึน้สูป่ราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบัความ
สวยงามของตวัปราสาทดา้นหนา้ซึ่งเป็นตน้แบบปราสาทของในดีสนียแ์ลนด…์ 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                  จากนัน้นาํท่านออกเดินทางสูเ่มืองซาลบรูก์(SALZBURG)(213 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตัง้อยู่ทาง

ทิศใตข้องสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนิน
ภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบรูก์ 
นาํท่านถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจาํเมือง สวนมิราเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตร์
อมตะกอ้งโลก “เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมิวสิค” แมเ้วลาผา่นไปเน่ินนานมากแตส่วนแห่งนีม้ิได้
เปลี่ยนแปลงแตอ่ย่างใดนาํท่านชมเมืองซาลสบ์วรก์ ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบารอ็ค ซึ่งไดร้บั
การอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย



องคก์ารยเูนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่ ํา้ซาลซคั (Salzach) และมีอาณาเขตติดกบั
เทือกเขาแอลป์เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท….นาํ
ท่านขา้มแมน่ ํา้ซาลสซ์คัสู ่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ท่ีตัง้โดด
เดน่อยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า  

คํ่า รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั MERCURE HOTELหรือระดบัเทียบเท่า 
วันทีส่ี่  ฮอลสตัท-เชสกีค้ลุมลอฟ  

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
                        นาํท่านเดินทางสูเ่มืองฮอลสตทั(HALLSTATT)(73กม.)

เมืองมรดกโลกท่ีเก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี 
ช่วงท่ีเจริญรุง่เรืองท่ีสดุในอดีตประมาณปี 800-400 
ก่อนคริสตกาล และยงัมีทิวทศันท่ี์สวยงามเป็นท่ี
หลงใหลของนกัเดินทางมากมาย  

                        จากนัน้นาํท่านเดินเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ
ทะเลสาบท่ีเรียกวา่“ซี สตราซ” (See Strasse)
ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดา้นมีรา้นขายของท่ีระลกึ ท่ีศิลปินพืน้บา้นออกแบบเองเป็นระยะ
สลบักบับา้นเรือนสไตลอ์ลัไพนท่ี์เก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพืน้ดิน บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหลั่นกนั
เป็นชัน้ๆ และบา้นแตล่ะหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสีสนัสวยงามปลายสดุของ
ถนนซี สตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจาํเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํา้พกุลางลาน
และอาคารบา้นเรือนท่ีสวยงาม  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย                  นาํท่านเดินทางสู ่เมืองเชสกี ้คลมุลอฟ(CESKY KRUMLOV) (209กม.)เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง

ของสาธารณรฐัเชก ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพิพากษาคดีและการจดัเก็บภาษี 
ตอ่มาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บัการประกาศวา่เป็นเมืองท่ีไดร้บัการอนรุกัษ์และภายหลงัจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้ีการบรูณะอาคารและปราสาทครัง้
ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดิมไวอ้ย่างน่าช่ืนชม จากประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนาน มีความสาํคญัและ
โดดเดน่ใน การอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมอนัทรงคณุคา่ ทาํใหอ้งคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเมือง
คลมุลอฟใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั  OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า  

 *** ในกรณีท่ีเป็นช่วงแฟร ์หรือ งานสาํคญัๆ ของเมืองจะทาํการยา้ยไปนอนเมืองบโูดจาวิค แทน *** 



วันทีห้่า  เชสกีค้ลุมลอฟ–ปราก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทคลมุลอฟท่ีไดร้บัการเปลี่ยนแปลงและตอ่เติมในหลายยคุสมยั 
เปลี่ยนมือเจา้ของหลายครัง้หลายคราแตก่็ยงัคงความงดงามของปราสาทท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้
น ํา้วลัตาวา  
นาํท่านชมเมืองโบราณท่ีมีอายมุาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 11 จากการก่อตัง้เมืองของตระกลู ROZMBERK 
จนกลายมาเป็นของอาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สดุทา้ยเมืองก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของ
ตระกลู SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึน้เรื่อยๆ จากการท่ีอยู่ในเสน้ทางการคา้ขายใน
อดีตและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกตัง้แต่
ปี ค.ศ.1992 
นาํท่านเดินทางสูก่รุงปราก(PRAGUE) (172กม.) เมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดปรากเป็นเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ท่ีสดุในสาธารณรฐัเชคมีประชากรราว  ๆ1.2 ลา้นคนในปีค.ศ.1992 องคก์ารยเูนสโกได้
ประกาศใหป้รากเป็นเมืองมรดกโลกนาท่านเดินเลน่ย่านจตัรุสัเมืองเก่าท่ีมีบรรยากาศคกึคกั
ตลอดเวลาเพราะเตม็ไปดว้ยรา้นขายของนานาชนิดรวมทัง้รา้นคริสตลัซึ่งโบฮีเมียคริสตลันัน้เป็นท่ี
รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัทั่วยโุรปแมแ้ตบ่รรดาพระราชวงัตา่งๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดบัหรือช่อ
โคมระยา้ท่ี 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                  นาํท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก

ท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังแมน่ ํา้วลัตาวาอดีตท่ี
ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมียปัจจบุนัเป็นท่ีทา
การของคณะรฐับาลนาํท่านชมวิวสวยบนเนินเขาท่ี
สามารถมองเห็น 3 ตวัเมืองปรากท่ีอยู่คนละฝ่ัง
แมน่ ํา้ท่ีท่านจะเห็นถึงช่ือท่ีมาของเมืองแห่งปราสาทรอ้ยยอดท่ีท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคาร
ตา่งๆมากมายรวมทัง้ยอดโบสถต์า่งๆอีกดว้ยเดินผา่นเขตอทุยานท่ีสวยงามชมอาคารสาํคญัๆ 
มากมายจากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาทท่ีมีมหาวิหารเซนตวิ์ตสัวิหารประจาราชวงศซ์ึ่ง
สรา้งดว้ยศิลปะแบบโกธิคท่ีประดบัดว้ยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงามนาํท่านเดินลงจาก
ปราสาทแห่งกรุงปรากท่ีท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศท่ีสวยงามสูส่ะพานชารล์สท่ีทอดขา้ม
แมน่ ํา้วลัตาวาสญัลกัษณท่ี์สาํคญัของปรากท่ีสรา้งขึน้ในยคุของกษัตริยช์ารล์สท่ี 4 ปัจจบุนัเป็น
สถานท่ีท่ีเหลา่ศิลปินตา่งๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 

คํ่า  รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคารเป็ดโบฮีเมียน   
ท่ีพกั  DUO HOTELหรือเทียบเท่า 



วันทีห่ก  ปราก -บาติสลาวา(สโลวาเกีย)-ช้อปป้ิง OUTLET 

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู ่กรุงบาติสลาวา่(BRATISLAVA)(328กม.)ระหวง่ทางพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เพลิดเพลินกบัทิวทิศนข์องสองขา้งทางตลอดการเดินทาง 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย                  นาํท่าน ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลาวา่ และ ชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติสลาวา่ 

นาํท่านสู ่PARNDOF OUTLET(42 กม.)ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศยั…. 
 อิสระอาหารค ํ่าเพ่ือมีเวลาชอ้ปป้ิงกนัอย่างเตม็ท่ี  

ท่ีพกั  IBIS BATISLAVA HOTELหรือเทียบเท่า 
วันทีเ่จด็  เวยีนนา - พระราชวังเชริน์บรุน - บูดาเปสต ์

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู ่กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย(50 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรียและเป็นเมืองเกิดของท่านโยฮนัสส์เตราทบิ์ดาแห่ง
เพลงเวียนนาวอลทซท่ี์โดง่ดงัชม อนสุาวรีย ์โยฮนัส ์สเตราท ์
ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 

                         นาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรินนบ์รุนน์
(SCHOENBRUNNE)พระราชวงัฤดรูอ้นแห่งราชวงศฮ์บั
สเบิรก์ท่ีมีความสวยงามและย่ิงใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดใน
ยโุรปท่ีมีการตกแตง่หอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย                  นาํท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินคารท์เน่อรส์ตราเซ่ท่ีมี

รา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายอย่างคริสตลัสวารอฟสกี-้หลยุส์
วิตตองรา้นนาฬิกา บรูคเชอเรอ่สวิสเซอรแ์ลนด ์ฯลฯและยงั
เป็นย่านใจกลางเมืองเก่าท่ีท่านสามารถเดินชมมหาวิหาร
เซนตส์ตีเฟ่นท่ีสรา้งในสไตลโ์กธิคท่ีงดงาม ..ใหท้่านได้
ถ่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

                        นาํท่านเดินทางสูเ่มืองบดูาเปสต(์BUDAPEST)(243 กม.)เมืองท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังแมน่า้ดานบูแยกเป็น
เมืองเก่าและเมืองใหมอ่นัไดแ้ก่เมืองบดูาและเปสตอ์นัเป็นท่ีมาของคาํวา่ “บดูาเปสต”์ เจา้ของฉายา
ปารีสแห่งตะวนัออก 

คํ่า                    รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั GOLDEN PARK HOTELหรือเทียบเท่า 



วันทีแ่ปด บูดาเปสต-์ชมเมือง-ช้อปป้ิง-ล่องเรือแม่นํา้ดานูบ 

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่าน ชมบดูาเปสตเ์มืองท่ีตัง้อยู่สองฝ่ังแมน่า้โดยฝ่ังดานบูแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝ่ังตะวนัตกและฝ่ัง
เปสตเ์ป็นเมืองใหมอ่ยู่ฝ่ังตะวนัออกถ่ายรูปกบัป้อม(FISHERMAN’S BASTION)ซึ่งป้อมปราการ
ชาวประมงอนสุรณจ์ากการสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลท่ีรุกรานบดูาเปสตใ์นช่วงปีค.ศ.1241 
จากจดุนีส้ามารถมองเห็นทิวทศันง์ดงามของตวัเมืองได ้
จากนัน้อิสระใหท้่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH)โบสถเ์ก่าแก่ท่ีไดร้บั
ผลกระทบจากการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยัผา่นชมถนนเสน้ท่ีสวยงามท่ีสดุของบดูาเปสตท่ี์มี
อาคารสวยงามหลายอาคาร 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  
บ่าย                  นาํท่าน ลอ่งเรือชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน่ ํา้ดานบู 

นาํท่านถ่ายรูปกบัลานฮีโรส่แควร ์อนสุรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี
ใหท้่านไดอิ้สระกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมตา่งๆ ณ ถนน VACIUTCA 

                         อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองและสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 
คํ่า                     รบัประทานอาหารค ํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั GOLDEN PARK HOTELหรือเทียบเท่า 
วันทีเ่ก้า  บูดาเปสต-์ประเทศไทย 

เชา้                   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัพรอ้มทัง้เก็บสมัภาระ…นาํท่านเดินทางสูส่นามบินเพ่ือเดินทางกลบัสู ่         
กรุงเทพฯ 

16.00น. (เวลาทอ้งถ่ิน)ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตสเ์ท่ียวบินท่ีEK112/EK384 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดไูบ 2320-0250*.*.*. 
วันทีส่ิบ  สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.15น. (เวลาทอ้งถ่ิน)เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ…. 
********************** 

ในกรณีทีผู้่โดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่่านได้
ทาํการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิด

ข้อผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี



 
หมายเหตุ กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทัง้นี ้

 

อตัราค่าใชจ่้าย: 

วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 

เด็กตํา่กว่า 
12 

กับ 1 
ผู้ใหญ่ 

เด็กตํา่กว่า 
12 

กับ 2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง

เสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

24 ธ.ค. 2 ม.ค. // 31 ธ.ค. – 9 
ม.ค. 

75,900.- 15,900.- 

ปี 2022 
28 ม.ค.-6 ก.พ. 
8-17 ก.พ. // 21 ก.พ.-2 ม.ีค. 
4-13 มี.ค. // 18-27 มี.ค. 
23 ม.ีค.-1 เม.ย.  

65,900.- 12,900.- 

9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย. 
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย. 

75,900.-  15,900.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีนํา้มนัและ/หรือภาษี
ประกนัภยัการเดินทาง ** 

 
อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั(Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้(ในกรณีมีความประสงค์

อยู่ตอ่จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้สาํหรบัการเปลี่ยนแปลง) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป 
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเท่า คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
5. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ในวงเงินท่านละไมเ่กิน 1,550,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  



คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัิเหต ุและเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยา้ยเพ่ือการ
รกัษาพยาบาลฉกุเฉินและการเคลื่อนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้่ายในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจาก
อบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 
คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
6. คา่วีซ่าเชงเกน้ 
7. คา่ทิป 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่

นํา้หนกัเกินจากทาง 
สายการบินกาํหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, 
คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  
3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 
4. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คา่บริการพิเศษตา่งๆ 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง  

 
**กรุณาอ่านเงือ่นไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวรท์ีท่่านได้รับถอืเป็นสัญญา 

การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า** 
เงือ่นไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป  

 
เงือ่นไขการชาํระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15วนัก่อนการเดินทางหากท่านไมผ่า่นการอนมุตัิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตจุาํเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 



เงือ่นไขการสาํรองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทาํการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก เช่น กรณีที่
เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางเก็บคา่มดัจาํเตม็จาํนวนทกุกรณี 

-  ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทกุกรณี เก็บคา่ทวัรเ์ตม็จาํนวนตาม
ราคาทวัร ์ 

- กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน หรือคา่
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน (สอบถาม
เพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอบุตัิเหต,ุเจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบขุอ้ความ
ตามเง่ือนไขสายการบินนัน้ ๆ เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ดลุพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) และคา่ธรรมเนียมวีซ่าและ
คา่บริการย่ืนวีซ่ากรณีท่ีท่านย่ืนวีซ่าแลว้ 

 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้
เมืองไมอ่นญุาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ี
ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทางหากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ใน
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึง
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั…. 



- หลงัจากท่ีมีการจองทวัรแ์ละไดช้าํระคา่มดัจาํทวัรห์รือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือ
ชาํระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบไุว้
ทัง้หมด 
- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา 
เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 
 กรณีทรพัยส์ินสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( 
ผูใ้หญ่ )  

และ/หรือ ผูร้ว่มเดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้างบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถกู
ปฏิเสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑตู เพ่ือใหอ้ยู่ใน
ดลุพินิจของ 

สถานฑตู เรื่องวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่ 

ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่็ตอ้งชาํระ
คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างท่านทางบริษัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดั
หมาย และ 



โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซ่า แตใ่นการพิจารณาอนมุตัิวีซ่า จะอยู่ใน
ดลุพินิจของ 

ทางสถานทตูฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีนี ้

 เมื่อท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไมข่อรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละ 
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นสาํคญั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารกัหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรกัเกียจ 
ของคนสว่นใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสรุาบนรถ ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง 
หรือถือวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ้ื่นใหก้่อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพ่ือความสขุของผูเ้ดินทางเป็น
สว่นใหญ่) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรบัรองแพทย)์ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ํ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ 
ก่อน 

จองทวัรเ์พ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษัทฯ ก่อนซือ้ทวัร ์เพ่ือหาขอ้สรุป
รว่มกนั) 

 ท่านท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร์
นัน้ๆ  

ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถ
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงาน
ภายใน  

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดั
จาํแลว้หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 



 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อความซึง่ถอืเป็นสาระสาํหรับท่านผู้มีเกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สงูสดุในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯ ไมส่ามารถรบัผิดชอบในอบุตัิเหตหุรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั 
ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัิเหตรุวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถกูปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสลุ และ / หรือ สว่นงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถึงผูม้ีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล 
เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทตู ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอบุตัิเหต ุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รบัประกนัในกรณีท่ีผูร้ว่มเดินทางถกูปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตา่งประเทศ มิ
ใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบตัิตามกฎระเบียบดา้น
การความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสม
ทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกียรติ ซึ่งรว่มเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นาํพาการเดินทางในคร้ังนี”้ 
 
เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมนี *** ยืน่วซ่ีาเดี่ยวแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมนีในทุกกรณี*** 
ใช้เวลาทาํการอนุมัติวซ่ีานับจากวันยืน่โดยประมาณ 7-10วันทาํการ  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด 
และสาํเนา 1 ชุดในวันยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางต้องนาํส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวซ่ีา ไม่
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้ 
 
1.หนงัสือเดินทาง (Passport) หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 2 
หนา้ อายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสือเดินทางจะตอ้ง
ไมช่าํรุด(หนงัสือเดินทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการย่ืนวีซ่าดว้ย)  
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ท่ีรูปถ่าย  



จาํนวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรือเครื่องประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์**แนะนาํใหล้กูคา้ไปถ่ายในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รูปนะคะ หากจาํเป็น** 
3. หลกัฐานการทาํงาน  
- เจา้ของกิจการ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายไุมเ่กิน 3 
เดือน หรือ สาํเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 
- กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน 
เป็นตนั 
- เป็นพนกังาน หนงัสือรบัรองการทาํงาน จากบริษัทฯ ระบตุาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเริ่มทาํงาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูท่ีย่ืน) 
- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศกึษา ใชห้นงัสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศกึษาอยู่เป็นภาษาองักฤษ
เท่านัน้ (สถานทตูไมร่บัเอกสารท่ีเป็นบตัรนกัเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนก่อนย่ืนวีซ่า) 
- กรณีท่ีเกษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญมาดว้ย 
4. หลกัฐานการเงิน  
4.1 สาํเนาสมดุเงินฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลกูคา้ทาํรายการเดิน
บญัชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แลว้คอ่ยปรบัยอดเงินในบญัชีภายใน 15 วนั ก่อนวนันดัสมัภาษณ ์ 
ยอดเงินสดุทา้ยท่ีลกูคา้อพัเดท 15 วนัก่อนย่ืน ตอ้งมียอดเงินท่ีครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และฝากประจาํ *** 
„ หากมีการตอ่เลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาถ่ายสาํเนามาทัง้ 2 เลม่ 
„ หากในสาํเนาบญัชีบุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไมค่รบ 6 เดือนลา่สดุ (เดือนตอ่เน่ืองดว้ยนะคะ) แนะนาํ
ใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงิน 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ ์
4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลอ่ืนในคณะ ตอ้งทาํเป็นหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ท่ีออก
จากทางธนาคารเท่านัน้ ระบช่ืุอเจา้ของบญัชี และบคุคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ 
ตอ้งสะกดช่ือ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นสาํเนา 
- ทะเบียนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูิบตัร (กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบตัร (ถา้มี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเดก็อายไุมถ่ึง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือ



ยินยอมระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจากบิดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ
ยินยอมระบใุหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสือระบยิุนยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอรต์บิดาและมารดา 
- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อาํนาจปกครองบตุรแตเ่พียงผูเ้ดียว 
***กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มกบัเดินทางมาสมัภาษณก์บั
บตุรท่ีสถานทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาํเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้แนบมาดว้ย 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 
 

 


