ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลส์เบิรก์ THE SOUND OF MUSIC
ปราสาทแห่งกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ
บูดาเปสต์ – ป้ อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ าดานู บ
เวียนนา – พระราชวังเชิรน์ บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET
ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก
กําหนดการเดินทาง : ราคารวมทุกอย่างตามรายการเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นค่าใช้จา่ ยส่วนตัว
เทีย่ วสบายๆไม่รีบไม่ชะโงกทัวร์หา้ ประเทศต้อง 10 วัน

วันแรก
20.30น.
วันทีส่ อง
01.15 น.
13.15น.

คํ่า
ที่พกั
วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

กรุ งเทพฯ-มิวนิค
พร้อมกันณสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์Tประตู 9
โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวก
มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK049
แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ0445-0850
เดินทางถึงสนามบินมิวนิคประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธี
การและขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับ
สัมภาระต่างๆเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิวนิค(MUNICH) ที่สวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมในหลายรูปแบบอย่างสวยงามคลาสสิค
หรือทันสมัยอาทิจตั รุ สั มาเรียน(Marien Platz) ศูนย์รวม
กิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิคถ่ายรูปคูก่ บั ศาลากลางมิวนิคที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอ
ระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกตัง้ อยู่ตวั หอคอยมีความสูงถึง 278 ฟุตผ่านชมย่านสําคัญๆบนถนนแมก
ซิมิเลี่ยนสตราเซ่ที่ตงั้ ของ
โอเปร่าเฮ้าส์พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน
MERCURE HOTELหรือระดับเทียบเท่า
ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลบูรก์
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น(FUSSEN) นําท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถ
ขึน้ ได้นกั ท่องเที่ยวต้องเดินขึน้ เท่านัน้ ) ขึน้ สูป่ ราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความ
สวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็ นต้นแบบปราสาทของในดีสนียแ์ ลนด์…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านออกเดินทางสูเ่ มืองซาลบูรก์ (SALZBURG)(213 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตัง้ อยู่ทาง
ทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนิน
ภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูรก์
นําท่านถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็ นสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์
อมตะก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนีม้ ิได้
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนําท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปั ตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รบั
การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดย

องค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้ อยู่บนฝั่งแม่นา้ํ ซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับ
เทือกเขาแอลป์เป็ นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์ กัง อามาเดอุส โมสาท….นํา
ท่านข้ามแม่นา้ํ ซาลส์ซคั สู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตงั้ โดด
เด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
MERCURE HOTELหรือระดับเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ฮอลสตัท-เชสกีค้ ลุมลอฟ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองฮอลสตัท(HALLSTATT)(73กม.)
เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี
ช่วงที่เจริญรุง่ เรืองที่สดุ ในอดีตประมาณปี 800-400
ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นที่
หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
จากนัน้ นําท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ
ทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse)
ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ที่ศิลปิ นพืน้ บ้านออกแบบเองเป็ นระยะ
สลับกับบ้านเรือนสไตล์อลั ไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพืน้ ดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกัน
เป็ นชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั สวยงามปลายสุดของ
ถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตรุ สั ประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุกลางลาน
และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี ้ คลุมลอฟ(CESKY KRUMLOV) (209กม.)เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่ง
ของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี
ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รบั การประกาศว่าเป็ นเมืองที่ได้รบั การอนุรกั ษ์และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครัง้
ใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสําคัญและ
โดดเด่นใน การอนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า ทําให้องค์การยูเนสโกได้ขนึ ้ ทะเบียนเมือง
คลุมลอฟให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีที่เป็ นช่วงแฟร์ หรือ งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการย้ายไปนอนเมืองบูโดจาวิค แทน ***

่ ้า
วันทีห
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

เชสกีค้ ลุมลอฟ–ปราก
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟที่ได้รบั การเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครัง้ หลายคราแต่ก็ยงั คงความงดงามของปราสาทที่ตงั้ อยู่บนเนินเขาในคุง้
นํา้ วัลตาวา
นําท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้ เมืองของตระกูล ROZMBERK
จนกลายมาเป็ นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของ
ตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึน้ เรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายใน
อดีตและยังได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกตัง้ แต่
ปี ค.ศ.1992
นําท่านเดินทางสูก่ รุงปราก(PRAGUE) (172กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดปรากเป็ นเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ที่สดุ ในสาธารณรัฐเชคมีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคนในปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้
ประกาศให้ปรากเป็ นเมืองมรดกโลกนาท่านเดินเล่นย่านจัตรุ สั เมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคัก
ตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิดรวมทัง้ ร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนัน้ เป็ นที่
รูจ้ กั และให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็ นเครื่องประดับหรือช่อ
โคมระย้าที่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก
ที่ตงั้ อยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่นา้ํ วัลตาวาอดีตที่
ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมียปั จจุบนั เป็ นที่ทา
การของคณะรัฐบาลนําท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่
สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่ง
แม่นา้ํ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคาร
ต่างๆมากมายรวมทัง้ ยอดโบสถ์ตา่ งๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงามชมอาคารสําคัญๆ
มากมายจากนัน้ นาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนต์วิตสั วิหารประจาราชวงศ์ซึ่ง
สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงามนําท่านเดินลงจาก
ปราสาทแห่งกรุงปรากที่ท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสูส่ ะพานชาร์ลสที่ทอดข้าม
แม่นา้ํ วัลตาวาสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของปรากที่สร้างขึน้ ในยุคของกษัตริยช์ าร์ลสที่ 4 ปั จจุบนั เป็ น
สถานที่ที่เหล่าศิลปิ นต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กบั นักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารเป็ ดโบฮีเมียน
DUO HOTELหรือเทียบเท่า

่ ก
วันทีห
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ที่พกั
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
ที่พกั

ปราก -บาติสลาวา(สโลวาเกีย)-ช้อปปิ้ ง OUTLET
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงบาติสลาว่า(BRATISLAVA)(328กม.)ระหว่งทางพักผ่อนตามอัธยาศัย
เพลิดเพลินกับทิวทิศน์ของสองข้างทางตลอดการเดินทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า และ ชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติสลาว่า
นําท่านสู่ PARNDOF OUTLET(42 กม.)ช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย….
อิสระอาหารคํ่าเพื่อมีเวลาช้อปปิ ้งกันอย่างเต็มที่
IBIS BATISLAVA HOTELหรือเทียบเท่า
เวียนนา - พระราชวังเชิรน
์ บรุ น - บูดาเปสต์
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย(50 กม.) เป็ นนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรียและเป็ นเมืองเกิดของท่านโยฮันส์สเตราท์บิดาแห่ง
เพลงเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดังชม อนุสาวรีย ์ โยฮันส์ สเตราท์
ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
นําท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์
(SCHOENBRUNNE)พระราชวังฤดูรอ้ นแห่งราชวงศ์ฮบั
สเบิรก์ ที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดใน
ยุโรปที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูย่ ่านช้อปปิ ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ที่มี
ร้านค้าแบรนด์เนมมากมายอย่างคริสตัลสวารอฟสกี-้ หลุยส์
วิตตองร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯและยัง
เป็ นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชมมหาวิหาร
เซนต์สตีเฟ่ นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ..ให้ท่านได้
ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองบูดาเปสต์(BUDAPEST)(243 กม.)เมืองที่ตงั้ อยู่สองฝั่งแม่นา้ ดานูบแยกเป็ น
เมืองเก่าและเมืองใหม่อนั ได้แก่เมืองบูดาและเปสต์อนั เป็ นที่มาของคําว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา
ปารีสแห่งตะวันออก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
GOLDEN PARK HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด
เช้า

เที่ยง

บ่าย

บูดาเปสต์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ ง-ล่องเรือแม่นาํ้ ดานูบ
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมบูดาเปสต์เมืองที่ตงั้ อยู่สองฝั่งแม่นา้ โดยฝั่งดานูบแยกเป็ นเมืองเก่าอยู่ฝ่ ังตะวันตกและฝั่ง
เปสต์เป็ นเมืองใหม่อยู่ฝ่ ังตะวันออกถ่ายรูปกับป้อม(FISHERMAN’S BASTION)ซึ่งป้อมปราการ
ชาวประมงอนุสรณ์จากการสูร้ บของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปี ค.ศ.1241
จากจุดนีส้ ามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้
จากนัน้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอสั (MATTHIAS CHURCH)โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รบั
ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สดุ ของบูดาเปสต์ที่มี
อาคารสวยงามหลายอาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่นา้ํ ดานูบ
นําท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA
อิสระช้อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมืองและสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
GOLDEN PARK HOTELหรือเทียบเท่า
วันทีเ่ ก้า
บูดาเปสต์-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมทัง้ เก็บสัมภาระ…นําท่านเดินทางสูส่ นามบินเพื่อเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ
16.00น.
(เวลาท้องถิ่น)ออกเดินทางสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินทีE่ K112/EK384
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2320-0250*.*.*.
วันทีส่ ิบ สนามบินสุวรรณภูมิ
12.15น.
(เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….
**********************
่ ่านได้
ในกรณีทผี่ ู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท
่ ราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิด
ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าทีท
ข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี ้

หมายเหตุ

อัตราค่าใช้จ่าย:

วันที่เดินทาง

24 ธ.ค. 2 ม.ค. // 31 ธ.ค. – 9
ม.ค.
ปี 2022
28 ม.ค.-6 ก.พ.
8-17 ก.พ. // 21 ก.พ.-2 มี.ค.
4-13 มี.ค. // 18-27 มี.ค.
23 มี.ค.-1 เม.ย.
9-18 เม.ย. / 10-19 เม.ย.
11-20 เม.ย. / 12-21 เม.ย.

ผู้ใหญ่

เด็กตํา่ กว่า
12
กับ 1
ผู้ใหญ่

เด็กตํา่ กว่า
12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
เสริม

พักเดี่ยว
เพิ่ม

75,900.-

15,900.-

65,900.-

12,900.-

75,900.-

15,900.-

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ ราคาของภาษี นา้ํ มันและ/หรือภาษี
ประกันภัยการเดินทาง **
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ในกรณีมีความประสงค์
อยู่ตอ่ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ สําหรับการเปลี่ยนแปลง)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการ
รักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านัน้
ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
6. ค่าวีซ่าเชงเก้น
7. ค่าทิป
อัตรานีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นํา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,
ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
ค่าบริการพิเศษต่างๆ
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
่ี ่านได้รับถือเป็ นสัญญา
**กรุ ณาอ่านเงือ่ นไขและหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ทท
การเดินทางระหว่างบริษัทและลูกค้า**
เงือ่ นไขการจอง
กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป
เงือ่ นไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผา่ นการอนุมตั ิวีซ่าหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาํ เป็ นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง

่ ่ัง
เงือ่ นไขการสํารองทีน
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก เช่น กรณีที่
เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจําเต็มจํานวนทุกกรณี
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวนตาม
ราคาทัวร์
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถาม
เพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้ นึง)
- กรณีผเู้ ดินทางที่เกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความ
ตามเงื่อนไขสายการบินนัน้ ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตา่ งประเทศ (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั
ดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทัง้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและ
ค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่
ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ํ เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้วใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัท
ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ …โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ….

- หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์หรือทัง้ หมดแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้
ทัง้ หมด
- นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นํา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและ
อํานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
 กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตาม
ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน (
ผูใ้ หญ่ )
และ/หรือ ผูร้ ว่ มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนีท้ างบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน
ให้ทงั้ หมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากรายการทัวร์นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ
สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อ
ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่า จะอยู่ใน
ดุลพินิจของ
ทางสถานทูตฯเท่านัน้ ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้
 เมื่อท่านทําการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ใน
กรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่
กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลกู ค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รกั เกียจ
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น เอาแต่ใจตนเอง
หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ ื่นชักชวนผูผ้ ื่นให้ก่อนความวุน่ วานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ น
ส่วนใหญ่)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี
ใบรับรองแพทย์)
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ
ก่อน
จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อหาข้อสรุป
ร่วมกัน)
 ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นัน้ ๆ
ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงาน
ภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน - เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัด
จําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อความซึง่ ถือเป็ นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซงึ่ ร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นีท้ างบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั
ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย
(โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล
เนื่องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผรู้ ว่ มเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิ
ให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้าน
การความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสม
ทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นีก้ ารขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็ นผู้นาํ พาการเดินทางในครั้งนี”้
่ วีซ่าเดี่ยวแสดงตนทีส่ ถานทูตเยอรมนีในทุกกรณี***
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี *** ยืน
่ โดยประมาณ 7-10วันทําการ
ใช้เวลาทําการอนุมัติวซี ่านับจากวันยืน
เอกสารกรุ ณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด
่ วีซ่าหนังสือเดินทางต้องนําส่งเข้าสถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมัติวซี ่า ไม่
และสําเนา 1 ชุดในวันยืน
สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2
หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้อง
ไม่ชาํ รุด(หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน้า 90 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ ที่รูปถ่าย

จํานวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรูป ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ามสวมแว่นตา หรือเครื่องประดับ ,
ต้องไม่เป็ นรูปสติก๊ เกอร์ **แนะนําให้ลกู ค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หากจําเป็ น**
3. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ้ จงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน
เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รบั เอกสารที่เป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า)
- กรณีที่เกษี ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญมาด้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทํารายการเดิน
บัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
ยอดเงินสุดท้ายที่ลกู ค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ดว้ ยนะคะ
*** ไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา ***
„ หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสําเนามาทัง้ 2 เล่ม
„ หากในสําเนาบัญชีบ๊คุ แบ๊งค์ของลูกค้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนื่องด้วยนะคะ) แนะนํา
ให้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุ คลอื่นในคณะ ต้องทําเป็ นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออก
จากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ
ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
5. เอกสารส่วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสําเนา
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สูติบตั ร (กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือ

ยินยอมระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือ
ยินยอมระบุให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ี
อํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
***กรณีเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กบั
บุตรที่สถานทูตด้วย
7. กรณีลกู ค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น ขอความกรุณารบกวนถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นแนบมาด้วย
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทกุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

