
 

   

 

  

  

  

 

 

  
 

ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซาลสเ์บริก์ THE SOUND OF MUSIC – คารโ์ลวี%วารี% 
ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี+คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีร่สแควร ์– ลอ่งเรอืแม่นํ+าดานูบ 



 

   

 

  

  

  

 

 

เวยีนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 
ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

 
 
กาํหนดการเดินทาง :  
วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 
��.��น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั&น 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสายการบนิเอ

มเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที2บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 
5�.67 น.   ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที2ยวบนิที2 EK373 / EK053  
  *.*.*. แวะเปลี2ยนเครื2องที2สนามบนิดูไบ �66�-�C��*.*.*. 
วนัที%สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-์มิวนิค 
�C.�� น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิกีารและข ั&นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระต่างๆ 

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  นาํท่านนั 2งรถบสัทอ้งถิ2น 

(กรณีหมิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึ&นไดน้กัท่องเที2ยวตอ้งเดนิขึ&นเท่านั&น) ขึ&นสู่
ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาท
ดา้นหนา้ซึ2งเป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลนด…์ 

เที2ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื&นเมอืง  
บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (122 กม.) ที2สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสคิ

หรอืทนัสมยั อาท ิจตัรุสัมาเรยีน (Marien Platz) ศูนยร์วมกจิกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค 
ที2สรา้งเมื2อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ2งมหีอระฆงัอนัมชีื2อเสยีงไปท ั 2วโลก ต ั&งอยู่ตวัหอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่าน
สาํคญัๆบนถนนแมกซมิเิลี2ยน สตราเซ่ ที2ต ั&งของ 
โอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

คํ 2า รบัประทานอาหารคํ 2า ณ ภตัตาคาร 
ที2พกั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 
วนัที%สาม  ซาลบูรก์ - ฮอลสตทั - เชสกี+คลมุลอฟ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั&นนาํท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรยี ซึ2งต ั&งอยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิ
มวินิค ประเทศเยอรมนี ซึ2งมวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรยี เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมื2อ
เราถงึเมอืงซาลบูรก์  



 

   

 

  

  

  

 

 

นาํท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึ2งเป็นสวนสวยประจาํเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก “เรื2องเดอะ
ซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเนิ2นนานมากแต่สวนแห่งนี&มไิดเ้ปลี2ยนแปลงแต่อย่างใด นาํท่านชมเมอืงซาลสบ์วรก์ ที2มี
ชื2อเสยีงในสถาปตัยกรรมบารอ็ค ซึ2งไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่า จงึไดร้บัการขึ&นทะเบยีนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ต ั&งอยู่บนฝั 2งแมน่ํ &าซาลซคั (Salzach) และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์
เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที2 18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท  ….นาํท่านขา้มแมน่ํ &าซาลสซ์คัสู ่ย่านเมอืง
เก่า และแวะเกบ็บนัทกึภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลสบ์วรก์ ที2ต ั&งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า  

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.)  เมอืงมรดกโลกที2เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกวา่ 4,000 ปี ช่วงที2
เจรญิรุ่งเรอืงที2สุดในอดตีประมาณปี u��-v�� ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศันท์ี2สวยงามเป็นที2หลงใหลของนกัเดนิทาง
มากมาย  

เที2ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื&นเมอืง 
บา่ย จากนั&นนาํท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที2เรยีกวา่“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 6�� 

เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที2ระลกึ ที2ศิลปินพื&นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืนสไตลอ์ลัไพนท์ี2เก่าแก่ไมข่าดสาย 
บา้งอยู่ระดบัพื&นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ั 2นกนัเป็นช ั&นๆ และบา้นแต่ละหลงัลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลาก
สสีนัสวยงามปลายสุดของถนน ซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัรุสัประจาํเมอืงซึ2งเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํ &าพกุลาง
ลานและอาคารบา้นเรอืนที2สวยงาม  
นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี& คลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนึ2งของสาธารณรฐัเชก 
ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.1993 ไดร้บัการประกาศวา่
เป็นเมอืงที2ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลี2ยนแปลงทางสงัคม ของ
ประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครั&ง ใหญ่
โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื2นชม จากประวตัศิาสตรท์ี2ยาวนาน มี
ความสาํคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํ ให ้
องคก์ารยูเนสโกไดข้ึ&นทะเบยีนเมอืงคลมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ.
1992  

คํ 2า  รบัประทานอาหารคํ 2า ณ ภตัตาคาร 
ที2พกั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
*.*.*. ในกรณีที2เป็นช่วงแฟร ์หรอื งานสาํคญัๆ ของเมอืงจะทาํการยา้ยไปนานเมอืงบูโดจาวคิ แทน *.*.*. 
วนัที%สี%  เชสกี+คลมุลอฟ – พลิเซ่น - คาโรววีารี% - ปราก 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั&นนาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทคลมุลอฟ ที2ไดร้บัการเปลี2ยนแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลี2ยนมอืเจา้ของหลาย
ครั&งหลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทที2ต ั&งอยู่บนเนินเขาในคุง้นํ &าวลัตาวา  
นาํท่านชมเมอืงโบราณที2มอีายุมาต ั&งแต่ศตวรรษที2 �� จากการก่อตั&งเมอืงของตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเป็นของ
อาณาจกัรโบฮเีมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟ



 

   

 

  

  

  

 

 

ก็เจรญิขึ&นเรื2อยๆ จากการที2อยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น � ในเมอืงมรดกโลกที2ไดร้บัการ
ยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตั&งแต่ปี ค.ศ.�}}5  
นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลิเซ่น เมอืงเบยีรข์องประเทศเชค  

 จากนั&นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีาร ี(KARLOVY VARY) (298  กม.)  ตั&งอยู่บนสองฝั 2งแมน่า้เทปลา่ เป็นเมอืงที2
สวยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื2องราวของนํ &าแร่รอ้น  
 
 
 

  
*.*.*. อสิระอาหารกลางวนั *.*.*.  

นาํท่านเดนิชมเมอืงคารโ์ลวาร ีหรอืที2รูจ้กัในนาม เมอืงนํ &าแร่ เมอืงที2สวยที2สุดแห่งหนึ2งของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยู่ในหบุเขา
สองฝั 2งแมน่า้เทบลา ดนิแดนแห่งนี& เป็นที2คน้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาตแิละมบีอ่นา้พรุอ้นถงึ 12 แห่ง ที2รอ้นที2สุด อยู่ใน
ศูนยนิ์ทรรศการที2มคีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเที2ยวสามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิ
เฉพาะพเิศษที2ทาํจากพอรซ์เลนในเมอืงนี& เท่านั&น เมอืงนี& เป็นที2นิยมในการเขา้คอรส์สปา เพื2อรกัษาสุขภาพ และยงัมี
สถาปตัยกรรมที2งดงาม เหมาะแก่การเดนิเที2ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิ2ง อาท ิโบสถข์องแมรี2 เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยี
นออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งในสถาปตัยกรรม ทูโอดอร ์หรอืหาซื&อเหลา้พื&นเมอืงที2มี
ชื2อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมที2ผลติจากสมนุไพร เป็นของที2ระลกึ 

คํ 2า   รบัประทานอาหารคํ 2า ณ ภตัตาคาร เป็ดโบฮเีมยีน   
 นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที2สุดใน

สาธารณรฐัเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็นเมอืงมรดกโลก นา
ท่านเดนิเลน่ย่าน จตัรุสัเมอืงเก่า ที2มบีรรยากาศคกึคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไป ดว้ยรา้นขายของนานาชนิด รวมท ั&งรา้น
ครสิตลั ซึ2งโบฮเีมยีครสิตลันั&นเป็นที2รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ั 2ว ยุโรปแมแ้ต่บรรดาพระราชวงัต่างๆก็นิยมนาไปเป็น
เครื2องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที2  

ที2พกั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%หา้  ปราก - บาตสิลาวา(สโลวาเกยี)  
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมความสวยงามภายนอกของบรเิวณปราสาทแห่งกรุงปราก ที2ต ั&งอยู่บนเนินเขารมิฝั 2งแมน่ํ &า 
วลัตาวา อดตีที2ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นที2ทาการของคณะรฐับาล นาํท่าน
ชมววิสวยบนเนินเขาที2สามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากที2อยู่คนละฝั 2งแมน่ํ &า ที2ท่านจะเหน็ถงึชื2อ
ที2มาของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ที2ท่านจะเหน็ยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ั&ง
ยอดโบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขต
อทุยานที2สวยงาม ชมอาคารสาํคญัๆ 



 

   

 

  

  

  

 

 

มากมาย จากนั&นนาท่านเขา้ไปในเขตของตวัปราสาทที2มมีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึ2งสรา้งดว้ยศิลปะแบบ
โกธคิ ที2ประดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม นาํท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที2ท่านจะไดส้มัผสักบั
บรรยากาศที2สวยงามสู่สะพานชารล์ส ที2ทอดขา้มแมน่ํ &าวลัตาวาสญัลกัษณท์ี2สาํคญัของปรากที2สรา้งขึ&นในยุคของกษตัรยิ ์
ชารล์สที2 4 ปจัจบุนัเป็นสถานที2ที2เหลา่ศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที2ยวและผูท้ี2สนใจ 

เที2ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงบาตสิลาวา่ (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวคั ชมภายนอกของปราสาทแห่ง 

บาตสิลาวา่  …. *.*.*. อสิระอาหารคํ 2า *.*.*. 
ที2พกั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%หก  เวยีนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต ์
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรยี และเป็น
เมอืงเกดิของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ี2โด่งดงั ชม อนุสาวรยี ์โยฮนัส ์สเตราท ์ใน
สวนสาธารณะสตทัปารค์ 

 นาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์ที2มคีวาม
สวยงามและยิ2งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ที2มกีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  
นาํท่านสู่ย่านชอ้ปปิ& งถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ที2มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตลัสวารอฟสกี&-หลยุสว์ติตอง 
รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที2ท่านสามารถเดนิชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นที2
สรา้งในสไตลโ์กธคิที2งดงาม ..ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

เที2ยง  *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพื2อมเีวลาชอ้ปปิ& งที2 ถนนคารท์เน่อสตารท์เซ่ *.*.*. 
บา่ย  นาํท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ชอ้ปปิ& งสนิคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศยั 
คํ 2า   *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํ 2า เพื2อมเีวลาชอ้ปปิ& งที2 OUTLET อย่างเตม็ที2 *.*.*. 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (196 กม.)  เมอืงที2ต ั&งอยู่สองฝั 2งแมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และเมอืง
ใหม ่อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นที2มาของคาํวา่ “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  

ที2พกั GOLDEN PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%เจด็  บูดาเปสต ์
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

   

 

  

  

  

 

 

นาํท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงที2ต ั&งอยู่สองฝั 2งแมน่า้ โดยฝั 2งดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝั 2งตะวนัตกและฝั 2งเปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยู่
ฝั 2งตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ2งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์ากการสูร้บของ
ชาวประมงกบัพวกมองโกลที2รุกรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจดุนี&สามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงามของตวัเมอืงได ้ 
จากนั&นอสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ที2ไดร้บัผลกระทบจากการ
ปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ที2สวยงามที2สุดของบูดาเปสตท์ี2มอีาคารสวยงามหลายอาคาร นาํท่านถ่ายรูป
กบัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี
นาํท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝั 2งแมน่ํ &าดานูบ 

  
เที2ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
บา่ย ใหท่้านไดอ้สิระกบัการชอ้ปปิ& งสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA  
 อสิระชอ้ปปิ& งสนิคา้พื&นเมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 
ที2พกั GOLDEN PARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%แปด บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มท ั&งเก็บสมัภาระ…นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพื2อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
14.40 น.  (เวลาทอ้งถิ2น) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที2ยวบนิที2 EK112/EK3uv 
  *.*.*. แวะเปลี2ยนเครื2องที2สนามบนิดูไบ �vv�-56�7 *.*.*. 
วนัที%เกา้   สนามบนิสวุรรณภมิู 
12.05 น.  (เวลาทอ้งถิ2น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ…. 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย : 

วนัที%เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ %ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ %ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตยีงเสรมิ 

พกัเดี%ยว
เพิ%ม 

L-MN มิ.ย. / QR-QS มิ.ย. 
MQ-QR ก.ย. / QL ก.ย.-N ต.ค. 
T-MM ต.ค./ MR-MS ต.ค./ MQ-QR ต.ค. 

42,999.- 9,500.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

MZ-Q[ ต.ค./ M\-QZ ต.ค./QT-TM ต.ค.  
26 ต.ค.-T พ.ย. 

MM-M\ ก.ค. / S-MLส.ค. NN,\\\.- 
Q[ พ.ค.-Q มิ.ย.QQ-TR ส.ค. NT,\\\.- 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ� ในการเปลี2ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ&นราคาของภาษนีํ &ามนัและ/หรือภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 
อตัรานี+ รวม 
1. ค่าต ั �วเครื2องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที2ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั&น(ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งอยู่ 
ภายใตเ้งื2อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ&นสาํหรบัการเปลี2ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที2ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที2ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื2องปรบัอากาศเนื2องจาก 
อยู่ในภมูปิระเทศที2มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ&นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การ
ประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี2ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ2มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที2เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ%มเตมิเรื%องโรงแรมที%พกั  
** เนื2องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี2ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ั&นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซึ2งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื2องจากโรงแรมนั&นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ2มเตมิในกรณีที2อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื2องปรบัอากาศเนื2องจากอยู่ในแถบที2มอีณุหภมูติ ํ 2า  
** กรณีที2มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ&นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรบัเปลี2ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื2อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที2มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที2เป็นหอ้งเดี2ยวอาจเป็นหอ้งที2มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํ&า ซึ2งขึ&นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั&นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าอาหารตามที2ระบใุนรายการ 
6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัรานี+ ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี2ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิช่น ค่าเครื2องดื2มที2ส ั 2งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ &าหนกัเกนิจากทาง 



 

   

 

  

  

  

 

 

สายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ&น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมี
ค่าที2สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที2จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ2ม 7 % ในกรณีที2ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมนํ&ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที2สายการบนิมกีารปรบัขึ&นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื2นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื2องดื2มส ั 2งพเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ2งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 
8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื2นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้ม ี
ค่าใชจ่้ายเกดิขึ&นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั&น) 

 

**กรณุาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เงือนไขการจอง 
กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมัดจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ(ที*จะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเหลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นที*เหลอื 15 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุ
จําเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดิขึ"นจรงิ 
เง ือนไขการสาํรองทีน ัง  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิ1การยา้ยเมอืงทีเขา้พกั เชน่ กรณีทีเมอืงน ั2นมกีารจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลียนตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจํานวนตามราคาทัวร ์

(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามที*ทางบรษัิทระบขุอ้ความบางอยา่งในนั"นดว้ย 
เพื*อจะไดย้นืยนักบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียื*นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ ขอเก็บ
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที*เกดขึ"นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่ / คา่มัดจําตัCวเครื*องบนิ หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออกตัCวเครื*องบนิ
แลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีที*กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพิ*มเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครั "งนงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางที*เกดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามที*ทางสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงื*อนไขสายการ
บนินั"น ๆ เพื*อจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิทที*ตา่งประเทศ (ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิท
ตา่งประเทศ) ทั "งนี"ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที*ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัCว หรอืคา่ตัCวเครื*องบนิ (กรณีออก
ตัCวเครื*องบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยื*นวซีา่กรณีที*ทา่นยื*นวซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการที*จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที*ทาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที*ยวบนิ รวมถงึกรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง
ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั "งในกรณีที*ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี"าเงนิ) เดนิทาง
หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ*ง  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีที*คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนั
กอ่นการเดนิทาง  
- เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที*ลกูคา้ตอ้ง
ออกตัCวโดยสารภายในประเทศ ….กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั "ง มฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
ทั "งสิ"น…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั…. 
- หลงัจากที*มกีารจองทวัรแ์ละไดช้ําระคา่มัดจําทัวรห์รอืทั "งหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืชําระโดยตรงกบั
ทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ที*ไดร้ะบไุวท้ั "งหมด 
- นั*งที* Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี*จะนั*งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที*สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี*มี
รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื*นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที*เครื*องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ"าหนักประมาณ 20 



 

   

 

  

  

  

 

 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี*มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอํานาจในการใหท้ี*นั*ง Long leg ขึ"นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที*เชค็อนิสายการบนิ 
ตอนเวลาที*เชค็อนิเทา่นั"น 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตวัของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทั "งสิ"น 
• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื*องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที* ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิ(ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั "งหมด  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีที*ไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึ*งในกรณีนี"ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ั "งหมดหกั
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื*นใหถ้า้ตอ้งการ 
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที*ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
• บรษัิทฯ สงวนสทิธิ(ในการเปลี*ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
• เนื*องจากรายการทัวรน์ี"เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ(การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  
• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ(ในการแจง้สถานฑตู เพื*อใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรื*องวซีา่ของทา่น เนื*องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมื*อทา่นไดช้ําระเงนิมัดจํา
หรอืทั "งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื*อนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที*ไดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื*นคํารอ้งใหมก็่ตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุ
ครั "ง  
• หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที*ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิ*มเตมิ ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอํานวยความสะดวกในขั "นตอนการยื*นวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นั"น ซึ*งอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที*นี" 
• เมื*อทา่นทําการซื"อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื*อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีที*ลกูคา้ตอ้งออกตัCวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*ของบรษัิทฯกอ่นทกุครั "งมฉิะนั"นทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทั "งสิ"นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี*ยนแปลงได ้ทั "งนี"ข ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ 
ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั  
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ที*เคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นที*รักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื*มสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้ื*น เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่
แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ื*นชกัชวนผูผ้ื*นใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพื*อความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพื*อความปลอดภยั / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นที*มเีด็กทารกอายตํุ*ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอื*น 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นที*ตอ้งใชร้ถเข็น (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซื"อทัวร ์เพื*อหาขอ้สรปุรว่มกนั) 
• ทา่นที*จะออกตัCวภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพื*อขอคํายนืยันวา่ทัวรนั์"นๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัCวโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์"นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยนั"นได ้
• ใน 1 วนั คนขบัรถจะทํางานและพักผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริ*มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลี*ยน - เมื*อทา่นจองทัวรแ์ละชําระมัดจําแลว้หมายถงึทา่น
ยอมรับในขอ้ความและเงื*อนไขที*บรษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั*งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเที*ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั*วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื*องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั "งหมด 

 

ขอ้ความซึงถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึงรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที*มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที*พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที*ทอ่งเที*ยวพรอ้มทั "งการสมัมนา ดงูาน เพื*อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง 
ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายที*เกดิจากโรงแรมที*พัก ยานพาหนะ,  อันเนื*องจาก
อบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของ
อตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเที*ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ*น
,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที*เกี*ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อํีานาจทํา
การแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื*องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ*งอยูเ่หนือการควบคมุของ
บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเที*ยวทั "งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน



 

   

 

  

  

  

 

 

อบุัตเิหตุ ตามเงื*อนไขที*บรษัิทฯ ที*รับประกันในกรณีที*ผูร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศ
ไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื*องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่
ปฎบิัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื"นที*มีการปลอมแปลงเอกสารเพื*อการเดนิทาง รวมถงึมีสิ*งผดิ
กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี*ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื*อ
ความเหมาะสมทั"งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั "งนี"การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ*งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดนิทางในครั%งนี%” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี 
*** ยืนวซีา่เดียวแสดงตนทีสถานทตูเยอรมน ี ในทกุกรณี***  
ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืนโดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด ใน
วนัยืนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา
ประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพื"นที*รปูถา่ย  
จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั"น หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครื*องประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติcกเกอร ์**แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รปูนะคะ หาก
จําเป็น** 
3. หลกัฐานการทํางาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชี ื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี"แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที* 
โฉนดที*ดนิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ*มทํางาน  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื*อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื*อสถานทตูที*ยื*น) 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที*กําลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั"น (สถานทตูไม่
รับเอกสารที*เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื*นวซีา่) 
- กรณีที*เกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก
หรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
ยอดเงนิสดุทา้ยที*ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื*น ตอ้งมยีอดเงนิที*ครอบคลมุคา่ทัวรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจํา *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั "ง 2 เลม่ 
• หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื*องดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 
4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื*นในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ที*ออกจากทางธนาคาร
เทา่นั"น ระบชุื*อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที*เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื*อ-สกลุใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ 
5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 
- ทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 
- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลี*ยนชื*อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี*ยน) 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



 

   

 

  

  

  

 

 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั "งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี
ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กที*บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่
เพยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตํุ*ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชื*อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรที*สถานทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

เอกสารยื*นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี*ยนและขออพัเดทเพิ*มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ*มเตมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + ชําระเงนิ 
ทางบรษิทัจะถอืว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแต่ละท่านที%ตอ้งกรอกใหค้รบทั+งหมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 
(สาํคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 
ชื%อ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที%บตัรประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื ............................................................................................................................................................ 
E-Mail Address .................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที% / วนัที%ออก / วนัที%หมดอาย ุ
.............................................................................................................................................................................................. 
ที%อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกี%ปี /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถอื /สถานที%เกดิ(จงัหวดัที%เกดิ) 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
ที%อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
 

อาชีพปจัจุบนั / ชื%อและที%อยู่บรษิทั / ตาํแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี%ทาํงาน / วนัเริ%มงาน /  
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณียงัศึกษาอยู่ ชื%อสถานศึกษาและที%อยู่ / เบอรโ์ทร. 
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายตุํ %ากว่า QR ปี ชื%อ บดิา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที%เกดิ  
.............................................................................................................................................................................................. 
*กรณีเด็กอายตุํ %ากว่า QR ปี ชื%อ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที%เกดิ 
.............................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 

ใบจองทวัร ์
 
รายการทวัร.์...............................................................................วนัเดนิทาง.................................................................... 
ชื2อผูต้ดิต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 
ที2อยู่เพื2อตดิต่อรบัเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จาํนวนผูเ้ดนิทางท ั&งหมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายุตํ 2ากวา่ �5 ปี................ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัที2ใชท้ ั&งหมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเดี2ยว.............หอ้งพกั 6 เตยีง...........) 
                รายชื%อผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกชื%อไทยและองักฤษอย่างถกูตอ้งตามหนงัสอืเดินทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ์ื2นตามที2ท่านตอ้งการ อาทเิช่น 
อาหาร    ไมท่านเนื&อววั             ไมท่านเนื&อหม ู               ไมท่านสตัวปี์ก            ทานมงัสาวริตั 

รายละเอยีดอื2น ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่............................เดก็.........................ค่าต ั �วเพิ2ม / ลด......................... 

ลาํดบั ชื%อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื%อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชื �อ..................................................ผูจ้อง 

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

 
 


