
 

 

 
  

ปราสาทนอยชวานสไตน� – ซาลส�เบิร�ก THE SOUND OF MUSIC – คาร�โลว่ีวาร่ี 

ปราสาทแห(งกรุงปราก – เชสก้ีคลุมลอฟ 
บูดาเปสต� – ป0อมชาวประมง – ฮีโร(สแควร� – ล(องเรือแม(นํ้าดานูบ 

เวียนนา – พระราชวังเชิร�นบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 
ถนนคาร�ทเนอร�สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก 



 

 

กําหนดการเดินทาง :  
วันแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

16.00น.  พร	อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู	โดยสารขาออกระหว�างประเทศ ชั้น 4 เคาน(เตอร( T ประตู 9 
โดยสายการบินเอมิเรตส( (EK) พบกับเจ	าหน	าท่ีบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น.   ออกเดินทางสู� เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส( เท่ียวบินท่ี EK373 / EK053  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ 0330-0710*.*.*. 

วันท่ีสอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน�-มิวนิค 

07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ�านพิธีการและข้ันตอนการตรวจคนเข	าเมืองและตรวจ
รับสัมภาระต�างๆ เรียบร	อยแล	ว 

 นําท�านเดินทางสู� เมืองฟุสเซ�น (FUSSEN) (161 กม.)  นําท�านนั่งรถบัส
ท	องถ่ิน (กรณีหิมะตกหนักรถไม�สามารถข้ึนได	นักท�องเท่ียวต	องเดินข้ึน
เท�านั้น) ข้ึนสู�ปราสาทนอยชวานสไตน( ให	ท�านได	ถ�ายรูปกับความสวยงาม
ของตัวปราสาทด	านหน	าซ่ึงเปLนต	นแบบปราสาทของในดีสนีย(แลนด(… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บ�าย นําท�านเดินทางสู� เมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ท่ีสวยงามด	วยสถาปRตยกรรมในหลายรูปแบบ อย�าง

สวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย(รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาว
มิวนิค ถ�ายรูปคู�กับศาลากลางมิวนิค ท่ีสร	างเม่ือป\ ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 
ต้ังอยู�ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ�านชมย�านสําคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ� ท่ีตั้งของ 
โอเปร�าเฮ	าส( พิพิธภัณฑ(เรสซิเด	นท(  

 *.*.*. อิสระอาหารคํ่า *.*.*. 
ท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท�า 

วันท่ีสาม ซาลบูร�ก - ฮอลสตัท - เชสก้ีคลุมลอฟ 

เช	า   รับประทานอาหารเช	า ณ ห	องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําท�านออกเดินทางสู�เมืองซาลบูร(ก (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรีย ซ่ึงต้ังอยู�ทางทิศ
ใต	ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซ่ึงมีวิวทิวทัศน(สวยงามเปLนเอกลักษณ(ออสเตรีย เนินภูเขาหญ	า 
สลับทะเลสาบตลอดเส	นทาง เม่ือเราถึงเมืองซาลบูร(ก  
นําท�าน ถ�ายรูปสวนมิราแบล ซ่ึงเปLนสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากต	นๆของภาพยนตร(อมตะ
ก	องโลก “เรื่องเดอะซาวด(ออฟมิวสิค” แม	เวลาผ�านไปเนิ่นนานมากแต�สวนแห�งนี้มิได	เปลี่ยนแปลงแต�อย�าง
ใด นําท�านชมเมืองซาลส(บวร(ก ท่ีมีชื่อเสียงในสถาปRตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได	รับการอนุรักษ(ไว	เปLนอย�างดี
โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก�า จึงได	รับการข้ึนทะเบียนเปLนมรดกโลกโดยองค(การยูเนสโก ในป\ ค.ศ. 1997 
ต้ังอยู�บนฝRnงแม�น้ําซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลปqเปLนบ	านเกิดของคีตกวีเอกใน



 

 

ศตวรรษท่ี 18 นามว�า วูล(ฟกัง อามาเดอุส โมสาท  ….นําท�านข	ามแม�น้ําซาลส(ซัคสู� ย�านเมืองเก�า และแวะ
เก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส(บวร(ก ท่ีตั้งโดดเด�นอยู�บนเนินเหนือเมืองเก�า  

 นําท�านเดินทางสู� เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกท่ีเก�าแก�ย	อนหลังกลับไปกว�า 
4,000 ป\ ช�วงท่ีเจริญรุ�งเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณป\ 800-400 ก�อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน(ท่ีสวยงาม
เปLนท่ีหลงใหลของนักเดินทางมากมาย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บ�าย จากนั้นนําท�านเดินเท	าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกว�า“ซี สตราซ” (See Strasse) 

ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด	านมีร	านขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปtนพ้ืนบ	านออกแบบเองเปLนระยะสลับ
กับบ	านเรือนสไตล(อัลไพน(ท่ีเก�าแก�ไม�ขาดสาย บ	างอยู�ระดับพ้ืนดิน บ	างอยู�บนหน	าผาลดหลั่นกันเปLนชั้นๆ 
และบ	านแต�ละหลังล	วนประดับประดาด	วยของเก�า ดอกไม	หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ 
ท�านจะได	ชมจัตุรัสประจําเมืองซ่ึงเปLนลานหินขนาดย�อม ประดับด	วยน้ําพุกลางลานและอาคารบ	านเรือนท่ี
สวยงาม  
นําท�านเดินทางสู� เมืองเชสก้ี คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของ
สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปLนศูนย(กลางด	านการปกครองการ
พิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต�อมาในป\ ค.ศ.1993 ได	รับการ
ประกาศว�าเปLนเมืองท่ีได	รับการอนุรักษ(และภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายป\ค.ศ.1989 ได	มี
การบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ�โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว	
อย�างน�าชื่นชม จากประวัติศาสตร(ท่ียาวนาน มีความสําคัญและโดดเด�นใน การอนุรักษ(สถาปRตยกรรมอัน
ทรงคุณค�า ทําให	องค(การยูเนสโกได	ข้ึนทะเบียนเมืองคลุมลอฟให	เปLนเมืองมรดกโลกในป\ค.ศ.1992  
*.*.*. อิสระอาหารคํ่า *.*.*. 

ท่ีพัก    OLD INN HOTEL หรือเทียบเท�า  
*.*.*. ในกรณีท่ีเปLนช�วงแฟร( หรือ งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการย	ายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*. 

วันท่ีส่ี  เชสก้ีคลุมลอฟ - พิลเซ(น - คาโรวีวารี่ - ปราก 

เช	า   รับประทานอาหารเช	า ณ ห	องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําท�านถ�ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ท่ีได	รับการเปลี่ยนแปลงและต�อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยน
มือเจ	าของหลายครั้งหลายคราแต�ก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีตั้งอยู�บนเนินเขาในคุ	งน้ําวัลตาวา  
นําท�านชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาต้ังแต�ศตวรรษท่ี 11 จากการก�อต้ังเมืองของตระกูล ROZMBERK จน
กลายมาเปLนของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท	ายเมืองก็กลับมาอยู�ในการปกครองของตระกูล 
SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญข้ึนเรื่อยๆ จากการท่ีอยู�ในเส	นทางการค	าขายในอดีตและยัง
ได	รับการยกย�องให	เปLน 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีได	รับการยกย�องจากองค(การยูเนสโกต้ังแต�ป\ ค.ศ.1992  
นําท�านเดินทางสู� เมืองพิลเซ�น เมืองเบียร(ของประเทศเชค  
 



 

 

 จากนั้นนําท�านเดินทางสู� เมืองคาร(โลวีวารี (KARLOVY VARY) (298  กม.)  ต้ังอยู�บนสองฝRnงแม�น	าเทปล�า 
เปLนเมืองท่ีสวยงาม เต็มไปด	วยปzาไม	 และโด�งดังจากเรื่องราวของน้ําแร�ร	อน  
 
 
 

 *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน *.*.*.  
นําท�านเดินชมเมืองคาร(โลวารี หรือท่ีรู	จักในนาม เมืองน้ําแร� เมืองท่ีสวยท่ีสุดแห�งหนึ่งของโบฮีเมีย 
ลักษณะเมืองอยู�ในหุบเขาสองฝRnงแม�น	าเทบลา ดินแดนแห�งนี้เปLนท่ีค	นพบแหล�งน	าแร�ร	อนธรรมชาติและมี
บ�อน	าพุร	อนถึง 12 แห�ง ท่ีร	อนท่ีสุด อยู�ในศูนย(นิทรรศการท่ีมีความร	อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัด
แสดงสายน	าแร� นักท�องเท่ียวสามารถชิมน	าแร�ด	วยถ	วยชิมเฉพาะพิเศษท่ีทําจากพอร(ซเลนในเมืองนี้เท�านั้น 
เมืองนี้เปLนท่ีนิยมในการเข	าคอร(สสปา เพ่ือรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปRตยกรรมท่ีงดงาม เหมาะแก�การ
เดินเท่ียวชมเมืองเปLนอย�างยิ่ง อาทิ โบสถ(ของแมรี่ เมดิลีน และโบสถ(สไตล(รัสเซียนออร(ธอดอกซ(วิหารของ
เซนต(ป\เตอร( และเซนต(ปอล อาคารก�อสร	างในสถาปRตยกรรม ทูโอดอร( หรือหาซ้ือเหล	าพ้ืนเมืองท่ีมี
ชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตจากสมุนไพร เปLนของท่ีระลึก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เปLดโบฮีเมียน   
 นําท�านเดินทางสู� กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแห�งปราสาทร	อยยอด ปรากเปLนเมืองหลวงและ

เมืองใหญ�ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล	านคน ใน ป\ ค.ศ.1992 องค(การยูเนสโก ได	
ประกาศให	 ปรากเปLนเมืองมรดกโลก นาท�านเดินเล�นย�าน จัตุรัสเมืองเก�า ท่ีมีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา 
เพราะเต็มไป ด	วยร	านขายของนานาชนิด รวมท้ังร	านคริสตัล ซ่ึงโบฮีเมียคริสตัลนั้นเปLนท่ีรู	จักและให	การ
ยอมรับกันท่ัว ยุโรปแม	แต�บรรดาพระราชวังต�างๆก็นิยมนาไปเปLนเครื่องประดับ หรือช�อโคมระย	าท่ี  

ท่ีพัก   DUO HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีห@า  ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)  

เช	า   รับประทานอาหารเช	า ณ ห	องอาหารของโรงแรม 
นําท�านชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแห�งกรุงปราก ท่ีตั้งอยู�บนเนินเขาริมฝRnงแม�น้ํา 

วัลตาวา อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแห�งโบฮีเมีย ปRจจุบันเปLนท่ีทาการของ
คณะรัฐบาล นําท�านชมวิวสวยบนเนินเขาท่ีสามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากท่ี
อยู�คนละฝRnงแม�น้ํา ท่ีท�านจะเห็นถึงชื่อท่ีมาของเมืองแห�งปราสาทร	อยยอด ท่ี
ท�านจะเห็นยอดแหลมของอาคาร
ต�างๆมากมาย รวมท้ังยอดโบสถ(ต�างๆ

อีกด	วยเดินผ�านเขตอุทยานท่ีสวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ 
มากมาย จากนั้นนาท�านเข	าไปในเขตของตัวปราสาทท่ีมีมหา
วิหารเซนต(วิตัส วิหารประจาราชวงศ(ซ่ึงสร	างด	วยศิลปะแบบ
โกธิค ท่ีประดับด	วยกระจกสีสแตนกลาสอย�างสวยงาม นําท�านเดินลงจากปราสาทแห�งกรุงปราก ท่ีท�านจะ



 

 

ได	สัมผัสกับบรรยากาศท่ีสวยงามสู�สะพานชาร(ลส ท่ีทอดข	ามแม�น้ําวัลตาวาสัญลักษณ(ท่ีสําคัญของปรากท่ี
สร	างข้ึนในยุคของกษัตริย(ชาร(ลสท่ี 4 ปRจจุบันเปLนสถานท่ีท่ีเหล�าศิลปtนต�างๆนาผลงานมาแสดงและขาย
ให	กับนักท�องเท่ียวและผู	ท่ีสนใจ 

 นําท�านเดินทางสู� กรุงบาติสลาว�า (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวัค ชมภายนอกของปราสาท
แห�งบาติสลาว�า  …. 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและคํ่า *.*.*. 

ท่ีพัก   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท�า 
 

วันท่ีหก  เวียนนา - พระราชวังเชิร�นบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต� 

เช	า   รับประทานอาหารเช	า ณ ห	องอาหารของโรงแรม 
นําท�านเดินทางสู� กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.) เปLนนครหลวงแสนสวยของ
ออสเตรีย และเปLนเมืองเกิดของ ท�านโยฮันส( สเตราท( บิดาแห�งเพลงเวียนนา วอลทซ(ท่ีโด�งดัง ชม 
อนุสาวรีย( โยฮันส( สเตราท( ในสวนสาธารณะสตัทปาร(ค 

 นําท�านเข	าชมภายในห	องพระราชวังเชรินน(บรุนน( (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูร	อนแห�งราชวงศ(ฮับ
สเบิร(กท่ีมีความสวยงามและยิ่งใหญ�ไม�แพ	พระราชวังใดในยุโรป ท่ีมีการตกแต�งห	องประดับอยู�อย�าง
สวยงาม  

  
นําท�านสู�ย�านช	อปปt|งถนนคนเดินคาร(ทเน�อร(สตราเซ� ท่ีมีร	านค	าแบรนด(เนมมากมาย อย�างคริสตัลสวา
รอฟสก้ี-หลุยส(วิตตอง ร	านนาฬิกา บรูคเชอเร�อสวิสเซอร(แลนด( ฯลฯ และยังเปLนย�านใจกลางเมืองเก�าท่ี
ท�านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต(สตีเฟzนท่ีสร	างในสไตล(โกธิคท่ีงดงาม ..ให	ท�านได	ถ�ายรูปกับปราสาท
ฮอฟบวร(ก 

เท่ียง  *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพ่ือมีเวลาช	อปปt|งท่ี ถนนคาร(ทเน�อสตาร(ทเซ� *.*.*. 
บ�าย  นําท�านสู� PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ช	อปปt|งสินค	าแบรนด(ราคาถูกตามอัธยาศัย 
คํ่า   *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารคํ่า เพ่ือมีเวลาช	อปปt|งท่ี OUTLET อย�างเต็มท่ี *.*.*. 

นําท�านเดินทางสู� เมืองบูดาเปสต( (BUDAPEST) (196 กม.)  เมืองท่ีตั้งอยู�สองฝRnงแม�น	าดานูบแยกเปLนเมือง
เก�า และเมืองใหม� อันได	แก�เมือง บูดา และ เปสต( อันเปLนท่ีมาของคําว�า “บูดาเปสต(” เจ	าของฉายา ปารีส
แห�งตะวันออก  

ท่ีพัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีเจ็ด บูดาเปสต� 



 

 

เช	า   รับประทานอาหารเช	า ณ ห	องอาหารของโรงแรม 
นําท�าน ชมบูดาเปสต( เมืองท่ีต้ังอยู�สองฝRnงแม�น	า โดยฝRnงดานูบแยกเปLนเมืองเก�าอยู�ฝRnงตะวันตกและฝRnงเปสต(
เปLนเมืองใหม�อยู�ฝRnงตะวันออก ถ�ายรูปกับป~อม (FISHERMAN’S BASTION) ซ่ึงป~อมปราการชาวประมง 
อนุสรณ(จากการสู	รบของชาวประมงกับพวกมองโกลท่ีรุกรานบูดาเปสต( ในช�วงป\ค.ศ.1241 จากจุดนี้
สามารถมองเห็นทิวทัศน(งดงามของตัวเมืองได	  
จากนั้นอิสระให	ท�านถ�ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถ(เก�าแก�ท่ีได	รับผลกระทบ
จากการปกครองในแต�ละยุคแต�ละสมัย ผ�านชมถนนเส	นท่ีสวยงามท่ีสุดของบูดาเปสต(ท่ีมีอาคารสวยงาม
หลายอาคาร นําท�านถ�ายรูปกับลานฮีโร�สแควร( อนุสรณ(สถาน 1,000 ป\ ของประเทศฮังการี 
นําท�าน ล�องเรือชมความสวยงามของสองฝRnงแม�น้ําดานูบ 

  
 ให	ท�านได	อิสระกับการช	อปปt|งสินค	าแบรนด(เนมต�างๆ ณ ถนน VACIUTCA  
 อิสระช	อปปt|งสินค	าพ้ืนเมืองและสินค	าแบรนด(เนมตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีแปด บูดาเปสต� - กรุงเทพฯ 

เช	า   รับประทานอาหารเช	า ณ ห	องอาหารของโรงแรม 
อิสระพักผ�อนตามอัธยาศัยพร	อมท้ังเก็บสัมภาระ…นําท�านเดินทางสู�สนามบินเพ่ือเดินทางกลับสู�กรุงเทพฯ 

14.40 น.  (เวลาท	องถ่ิน) ออกเดินทางสู� ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส( เท่ียวบินท่ี EK112/EK384 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ 1440-2305*.*.*. 

วันท่ีเก@า   สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.05 น.  (เวลาท	องถ่ิน) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…. 
(ร	านค	าในยุโรปส�วนใหญ�จะปtดทําการในวันอาทิตย(, ขอสงวนสิทธิ์การย	ายเมืองท่ีเข	าพัก เช�น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข	าพักเมืองท่ีใกล	เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค(าใช@จ(าย :  

วันท่ีเดินทาง ผู@ใหญ( 
เด็กต่ํากว(า 

12 
กับ 1 ผู@ใหญ( 

เด็กต่ํากว(า 12 
กับ 2 ผู@ใหญ( 
ไม(มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวจ(ายเพ่ิม 

7 - 15 พ.ย.  
27 พ.ย. - 5 ธ.ค.   
28 พ.ย. – 6 ธ.ค.  
30 พ.ย. - 8 ธ.ค.  
2 - 10 ธ.ค. 

39,999.- 9,500.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

อัตราน้ีรวม 
1. ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร	อมกรุ�ปเท�านั้น(ในกรณีมีความประสงค(อยู�ต�อ

จะต	องอยู� 
ภายใต	เง่ือนไขของสายการบินและมีค�าใช	จ�ายเกิดข้ึนสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. ค�าภาษีสนามบินทุกแห�งตามรายการ 
3. ค�ารถโค	ชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค�าห	องพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท�า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส�วนใหญ�จะไม�มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจาก 
อยู�ในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเท�าตัว หากวันเข	าพักตรงกับช�วงงานเทศกาล
ต�างๆและงานแฟร(,การประชุม อันเปLนผลทําให	ต	องการเปลี่ยนย	ายเมือง หรือเพ่ิมค�าทัวร(ในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน(ของผู	เดินทางเปLนสําคัญ) 
ข@อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก  
** เนื่องจากการวางแพลนห	องพักของแต�ละโรงแรมแตกต�างกัน จึงอาจทําให	ห	องพักแบบห	องเด่ียว (Single) ,ห	องคู� 
(Twin/Double) ห	องพักต�างประเภทอาจจะไม�ติดกัน หรือ อยู�คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห	องพักแบบ 3 ท�าน/3 เตียง 
(Triple Room) อาจจะไม�มีห	องพักแบบ 3 ท�าน ซ่ึงถ	าเข	าพัก 3 ท�านอาจจะไม�ได	เลย หรือ อาจมีความจําเปLนต	องแยก
ห	องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม�สามารถจัดหาได	 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยก
ห	องพัก 
** โรงแรมในยุโรปส�วนใหญ�อาจจะไม�มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู�ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  
** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปLนผลให	ค�าโรงแรมสูงข้ึนมากและห	องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย	ายเมืองเพ่ือให	เกิดความเหมาะสม 



 

 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปLน Traditional Building ห	องท่ีเปLนห	องเด่ียวอาจเปLนห	องท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไม�มีอ�าง
อาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู�กับการออกแบบของแต�ละโรงแรมนั้นๆ และห	องแต�ละห	องอาจมีลักษณะแตกต�างกัน 
5. ค�าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค�ามัคคุเทศก( (ไกด(คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม�รวมทิปมัคคุเทศก()  

อัตราน้ีไม(รวม 
1. ค�าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ	งเข	าแจ	งออกสําหรับผู	ท่ีไม�ได	ถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. ค�าใช	จ�ายส�วนตัว อาทิเช�น ค�าเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, ค�าโทรศัพท(, ค�าซักรีด, ค�าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค�าน้ําหนักเกิน

จากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกว�า 30 กก.และมากกว�า 1 ชิ้น, ค�ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปzวยจากโรคประจําตัว, ค�า
กระเป�าเดินทางหรือของมีค�าท่ีสูญหายในระหว�างการเดินทาง เปLนต	น  
3. ค�าภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3% และภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีต	องการใบกํากับภาษี 
4. ค�าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  
5. ค�าใช	จ�ายส�วนตัวอ่ืนๆ  เช�น ค�าโทรศัพท(, ค�าซักรีด, มินิบาร(และทีวีช�องพิเศษ ฯลฯค�าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษค�าบริการ

พิเศษต�างๆ 

6. ค�าบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงท�านจะต	องดูแลกระเป�าและทรัพย(สินด	วยตัวท�านเอง  
7. ค�าทิปท�านละ 60.- ยูโร 
8. ค�าวีซ�าเช็งเก	น 3,500.- บาท 

กรุณาจองก(อนล(วงหน@า พร@อมชําระเงินเต็มจํานวน 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรับลูกค@ารายต(อไป  

เง่ือนไขการสํารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองล�วงหน	าอย�างน	อย 4 สัปดาห(ก�อนการเดินทาง พร	อมชําระเต็มจํานวน 

 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค(าทัวร�เต็มจํานวน  
ข@อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทได	สํารองท่ีนั่งพร	อมชําระเงินมัดจําค�าต๋ัวเครื่องบินแล	ว หากท�านยกเลิกทัวร( ไม�ว�าจะด	วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บเงินเต็มจํานวน  
2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแล	ว แต�ท�านไม�สารถออกเดินทางได	 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค�าใช	จ�ายเต็มจํานวน   
3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู�บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู	ท่ีจะนั่งต	องมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด 
เช�น ต	องเปLนผู	ท่ีมีร�างกายแข็งแรง และช�วยเหลือผู	อ่ืนได	อย�างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปRญหา เช�น สามารถเปtดประตู
ฉุกเฉินได	 (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม�ใช�ผู	ท่ีมีปRญหาทางด	านสุขภาพและร�างกายและอํานาจในการให	ท่ีนั่ง Long leg 
ข้ึนอยู�กับทางเจ	าหน	าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท�านั้น 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช	จ�ายท้ังหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให	คณะเดินทางไม�ครบตาม

จํานวนท่ี 



 

 

บริษัทฯกําหนดไว	 (30ท�านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบริษัทและผู	เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต	องนําไปชําระค�าเสียหายต�างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท�าน  

 กรณีเจ็บปzวย จนไม�สามารถเดินทางได	 ซ่ึงจะต	องมีใบรับรองแพทย(จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทาง 

ของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ท้ังนี้ท�านจะต	องเสียค�าใช	จ�ายท่ีไม�สามารถเรียกคืนได	คือ ค�าค�าต๋ัวเครื่องบินและค�าธรรมเนียมวี
ซ�าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซ�าแล	วไม�ได	รับการอนุมัติวีซ�าจากทางสถานทูต (วีซ�าไม�ผ�าน) และท�านได	ชําระค�าทัวร(หรือมัดจํามาแล	ว ทาง
บริษัทฯ  

ขอเก็บเฉพาะค�าใช	จ�ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช�น ค�าวีซ�าและค�าบริการยื่นวีซ�า / ค�าต๋ัวเครื่องบิน / ค�าส�วนต�างในกรณีท่ีกรุ�ปออก
เดินทางไม�ครบตามจํานวน  

 กรณีวีซ�าผ�านแล	ว แจ	งยกเลิกก�อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร(ท้ังหมด  

 กรณีผู	เดินทางไม�สามารถเข	า-ออกเมืองได	 เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห	ามของเจ	าหน	าท่ี ไม�ว�าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร(ท้ังหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก�อนล�วงหน	า 14 วัน ในกรณีท่ีไม�สามารถทํากรุ�ปได	อย�างน	อย 30 ท�าน (ผู	ใหญ� 
) และ/ 

หรือ ผู	ร�วมเดินทางในคณะไม�สามารถผ�านการพิจารณาวีซ�าได	ครบ 30 ท�าน ซ่ึงในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให	ท้ังหมด
หักค�าธรรมเนียมวีซ�า หรือจัดหาคณะทัวร(อ่ืนให	ถ	าต	องการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม�รับผิดชอบต�อค�าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม�สามารถ 
ควบคุมได	 เช�น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล�าช	าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข	าเมืองไม�อนุญาตให	
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข	าเมืองของแต�ละประเทศไม�อนุญาตให	เข	าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท�านจะใช	หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล�มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท�านถูกปฏิเสธการเดินทางเข	าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท�องเท่ียว โดยไม�ต	องแจ	งให	ทราบล�วงหน	า  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค�าบริการ โดยไม�ต	องแจ	งให	ทราบล�วงหน	า 

 เนื่องจากรายการทัวร(นี้เปLนแบบเหมาจ�ายเบ็ดเสร็จ หากท�านสละสิทธิ์การใช	บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เข	า 

ประเทศไม�ว�าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได	วีซ�าแล	ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ	งสถานฑูต เพ่ือให	อยู�ในดุลพินิจของ
สถาน 



 

 

ฑูต เรื่องวีซ�าของท�าน เนื่องจากการขอวีซ�าในแต�ละประเทศ จะถูกบันทึกไว	เปLนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือท�านได	ชําระ
เงินมัดจําหรือท้ังหมด ไม�ว�าจะเปLนการชําระผ�านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว�าท�านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต�างๆของเอกสารวีซ�า 

 การบิดเบือนข	อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให	เดินทางเข	าประเทศในกลุ�มเชงเก	นเปLนการถาวร และ
ถึงแม	ว�าท�าน 

จะถูกปฏิเสธวีซ�า สถานทูตไม�คืนค�าธรรมเนียมท่ีได	ชําระไปแล	วและหากต	องการขอยื่นคําร	องใหม�ก็ต	องชําระค�าธรรมเนียม
ใหม�ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุ�มเรียกสัมภาษณ(บางท�านทางบริษัทฯ ขอความร�วมมือในการเชิญท�านไปสัมภาษณ(ตามนัดหมาย 
และโปรด 

แต�งกายสุภาพ ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะส�งเจ	าหน	าท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร�ขอรบกวนท�านจัดส�งเอกสารดังกล�าวเช�นกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได	วีซ�าแล	วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ	งสถานทูตเพ่ือให	อยู�ในดุลพินิจของ
ทาง 

สถานทูตเรื่องวีซ�าของท�าน เนื่องจากการขอวีซ�าในแต�ละประเทศจะถูกบันทึกไว	เปLนสถิติในนามของบริษัทฯเม่ือท�านได	 
ชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด จะขอถือว�าท�านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต�างๆ ของบริษัทฯท่ีได	ระบุไว	โดยท้ังหมด  

 ทางบริษัทฯ เปLนแค�ตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซ�า แต�ในการพิจารณาอนุมัติวีซ�า จะอยู�ในดุลพินิจ
ของทาง 

สถานทูตฯเท�านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม�สะดวกแก�ท�านได	ทางบริษัทฯ จึงต	องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

 เม่ือท�านทําการซ้ือโปรแกรมทัวร( ทางบริษัทฯ จะถือว�าท�านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข	อแล	ว ในกรณี
ท่ีลูกค	า 

ต	องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต�อเจ	าหน	าท่ีของบริษัทฯก�อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม�ขอรับผิดชอบ
ค�าใช	จ�ายใดๆท้ังสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	 ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับสภาวะอากาศ และ
เหตุสุดวิสัยต�าง ๆ ท่ีไม�สามารถคาดการณ(ล�วงหน	าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน(และ ความปลอดภัยของผู	ร�วม
เดินทางเปLนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ(ไม�ขายทัวร(แก�ลูกค	าท่ีเคยเดินทางแล	วมีความประพฤติไม�น�ารักหรือมีพฤติกรรมเปLนท่ีรักเกียจของ
คนส�วน 

ใหญ�เช�นไม�รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก�อเสียงรําคาญรบกวนผู	อ่ืน เอาแต�ใจตนเอง หรือถือว�ามากลุ�ม
ใหญ�แล	วไม�เกรงใจผู	อ่ืนชักชวนผู	ผื่นให	ก�อนความวุ�นวานในทัวร(ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผู	เดินทางเปLนส�วนใหญ�) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ(ไม�ขายทัวร(แก�ท�านที่มีครรภ(เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว	นมีใบรับรอง
แพทย() 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ(ในการขายหรือไม�ขายทัวร(แก�ท�านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ํากว�ากว�า 2 ขวบ (กรุณาแจ	งบริษัทฯ ก�อน
จองทัวร( 



 

 

เพ่ือหาข	อสรุปร�วมกัน) ต	องกราบขออภัยท�านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู	เดินทางท�านอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ(ในการขาย หรือไม�ขายแก�ท�านท่ีต	องใช	รถเข็น (กรุณาแจ	งบริษัทฯ ก�อนซ้ือทัวร( เพ่ือหาข	อสรุป
ร�วมกัน) 

 ท�านท่ีจะออกต๋ัวภายในประเทศ เช�น เชียงใหม� ภูเก็ต หาดใหญ� ฯลฯ โปรดแจ	งฝzายขายก�อนเพ่ือขอคํายืนยันว�าทัวร(นั้นๆ 
ยืนยัน 

การเดินทางหากท�านออกต๋ัวโดยไม�ได	รับการยืนยันจากพนักงานแล	วทัวร(นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม�สามารถรับผิดชอบค�าใช	จ�าย
นั้นได	 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ�อนระหว�างขับรถรวมแล	วไม�เกิน12 ชม. เช�น เริ่มงาน 08.00 น. ต	องจบงานภายใน 
20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหว�างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต	องแก	ไขปรับเปลี่ยน - เม่ือท�านจองทัวร(และชําระมัดจําแล	ว
หมายถึงท�านยอมรับในข	อความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจ	วแล	วข	างต	น 

 หากในคณะของท�านมีผู	ต	องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู	สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม�สะดวกใน
การเดินทางท�องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว�า 4-5 ชั่วโมงติดต�อกัน ท�านและครอบครัวต	องให	การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท�านเอง เนื่องจากการเดินทางเปLนหมู�คณะ หัวหน	าทัวร(มีความจําเปLนต	องดูแลคณะทัวร(ท้ังหมด 
 

ข@อความซึ่งถือเป\นสาระสําหรับท(านผู@มีเกียรติซึ่งร(วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เปLนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท�องเทีย่วพร	อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน(สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้
ทางบริษทัฯ ไม�สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว�างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล�าช	าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท	องถ่ิน,  ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ�าจากกงสุล และ / หรือ ส�วนงานที่เก่ียวข	องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู	มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศ
ไทย (โดยไม�จาํต	องแสดงเหตุผล เนื่องจากเปLนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู�เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว�าง
การเดินทางท�องเที่ยวทั้งใน หรือ ต�างประเทศ แต�ทางบริษัทฯ มีความคุ	มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขทีบ่ริษทัฯ ที่
รับประกันในกรณีทีผู่	ร�วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ	าหน	าทีต่รวจคนเข	าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต�างประเทศ มิให	เดินทาง
ออก หรือ เข	าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู	เดินทาง ไม�ปฎิบตัิตามกฎระเบียบด	านการความคุมโรคติดต�อ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม�คืนค�าใช	จ�ายใดๆ รายละเอียดด	านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ตามความจาํเปLน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต	องแจ	งให	ทราบล�วงหน	า ทั้งน้ีการขอ
สงวนสิทธิดังกล(าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน�ตลอดจนความปลอดภัยของท(านผู@มีเกียรติ ซึ่งร(วมเดินทางเป\น
สําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท�านที่ได	มอบความไว	วางใจ ให	ทางบริษัท เปLนผู	นําพาการเดินทางในครั้ง
น้ี” 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ�าเยอรมนี *** ยืน่วีซ�าเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุก

กรณี***  
 
ใช	เวลาทําการอนุมัติวีซ�านับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว	น เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปLนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดใน
วันยื่นวีซ�าหนังสือเดินทางต	องนําส�งเข	าสถานทูต และระหว�างรอผลการอนุมัติวีซ�า ไม�สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได	 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต	องมีหน	าเหลือสําหรับประทับวีซ�าอย�างน	อย 2 หน	า อายุการใช	งานเหลือไม�
น	อยกว�า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต	องไม�ชํารุด(หนังสือเดินทางเล�มเก�า กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซ�าด	วย)  
 
2. รูปถ�าย รูปถ�ายสี หน	าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน	า 90 เปอร(เซ็นต(ของพ้ืนท่ีรูปถ�าย  
จํานวน 2 ใบ ห	ามตกแต�งรูป ถ�ายจากร	านถ�ายรูปเท�านั้น ห	ามสวมแว�นตา หรือเครื่องประดับ ,  
ต	องไม�เปLนรูปสต๊ิกเกอร( **แนะนําให	ลูกค	าไปถ�ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
หากจําเปLน** 
 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจ	าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู	เดินทางเปLนกรรมการหรือหุ	นส�วน อายุไม�เกิน 3 เดือน 
หรือ สําเนาใบทะเบียนการค	า(พค.0403) 
- กิจการไม�จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พร	อมเอกสารประกอบ เช�น รูปถ�ายร	าน สัญญาเช�าท่ี โฉนดท่ีดิน เปLนตัน 
- เปLนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน�ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปLนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต	องตรงตามหน	าพาสปอร(ต  
ใช	คําว�า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตท่ียื่น) 
- กรณีเปLนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู�เปLนภาษาอังกฤษเท�านั้น 
(สถานทูตไม�รับเอกสารท่ีเปLนบัตรนักเรียน ไม�ว�าเปLนช�วงปtดเทอมและต	องมีอายุไม�เกิน 1 เดือนก�อนยื่นวีซ�า) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข	าราชการบํานาญมาด	วย 
 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย( ส�วนตัวของผู	เดินทาง ถ�ายสําเนาย	อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค	าทํารายการเดินบัญชี 
โดยการ ฝากหรือถอน ก�อน แล	วค�อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก�อนวันนัดสัมภาษณ(  
ยอดเงินสุดท	ายท่ีลูกค	าอัพเดท 15 วันก�อนยื่น ต	องมียอดเงินท่ีครอบคลุมค�าทัวร(ด	วยนะคะ  
*** ไม�รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 



 

 

• หากมีการต�อเล�มจากสมุดเล�มเก�า กรุณาถ�ายสําเนามาท้ัง 2 เล�ม 
• หากในสําเนาบัญชีบุ�คแบ�งค(ของลูกค	ามีการแสดงยอดเงินไม�ครบ 6 เดือนล�าสุด (เดือนต�อเนื่องด	วยนะคะ) แนะนําให	ขอ
เปLน STATEMENT จากทางธนาคาร พร	อมปรับยอดเงิน 15 วันก�อนวันนัดสัมภาษณ( 
4.2 หากต	องรับรองค�าใช	จ�ายให	บุคคลอ่ืนในคณะ ต	องทําเปLนหนังสือรับรองค�าใช	จ�าย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจาก
ทางธนาคารเท�านั้น ระบุชื่อเจ	าของบัญชี และบุคคลท่ีเจ	าของบัญชีออกค�าใช	จ�ายให	โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต	องสะกด
ชื่อ-สกุลให	ตรงตามหน	าพาสปอร(ต 
 
5. เอกสารส�วนตัว ถ�ายเอกสารเปLนสําเนา 
- ทะเบียนบ	าน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากว�า 20 ป\) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย�า/มรณะบัตร (ถ	ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ	ามีการเปลี่ยน) 
 
6. กรณีเด็กอายุไม�ถึง 20 ป\ ไม�ได	เดินทางไปต�างประเทศพร	อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต	องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต	นสังกัด (โดยมารดาจะต	องคัดหนังสือยินยอม
ระบุให	บุตรเดินทางไปต�างประเทศกับบิดา) พร	อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน	าพาสปอร(ตมารดามาด	วย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต	องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต	นสังกัด (โดยบิดาจะต	องคัดหนังสือยินยอมระบุ
ให	บุตรเดินทางไปต�างประเทศกับมารดา) พร	อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน	าพาสปอร(ตบิดามาด	วย 
- หากเด็กไม�ได	เดินทางพร	อมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต	องคัดหนังสือระบุยินยอมให	บุตรเดินทางไป
ต�างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ(เปLนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต	นสังกัด พร	อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน	า
พาสปอร(ตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย�าร	าง จะต	องแนบสําเนาใบหย�า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว�าฝzายใดเปLนผู	มีอํานาจ
ปกครองบุตรแต�เพียงผู	เดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากว�า 18 ป\ บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอร(มสมัครวีซ�า พร	อมกับเดินทางมาสัมภาษณ(กับบุตรท่ี
สถานทูตด	วย 
 
7. กรณีลูกค	าเคยมีวีซ�าเชงเก	น ขอความกรุณารบกวนถ�ายสําเนาหน	าวีซ�าเชงเก	นแนบมาด	วย 

 
เอกสารยื่นวีซ�าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได	ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ	งขอเพ่ิมเติม 

 
 



 

 

ในการจองทัวร� ต@องจองพร@อมหน@าพาสปอร�ต + ชําระเงิน 
ทางบริษัทจะถือว(าการจองทัวร�โดยสมบูรณ� 

รายละเอียด ประวัติส(วนตัวของแต(ละท(านท่ีต@องกรอกให@ครบท้ังหมดทุกช(องตามความเป\นจริง 
(สําคัญมากมีผลต(อการพิจารณาวีซ(า) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน@าพาสปอร�ต) / วันเดือนป̀เกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 
....................................................................................................................................................................................... 
 

เบอร�โทรศัพท�มือถือ 
............................................................................................................................................................ 
E-Mail Address 
.................................................................................................................................................................. 
 

พาสปอร�ต เล�มเก�า เลขท่ี / วันท่ีออก / วันท่ีหมดอายุ 
....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู(ปiจจุบัน / อาศัยมานานก่ีป̀ /  เบอร�บ@าน / เบอร�มือถือ /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู(ตามทะเบียนบ@าน  /  เบอร�บ@าน  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

อาชีพปiจจุบัน / ช่ือและท่ีอยู(บริษัท / ตําแหน(ง / เบอร�โทรศัพท�ท่ีทํางาน / วันเริ่มงาน /  
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
*กรณียังศึกษาอยู( ช่ือสถานศึกษาและท่ีอยู( / เบอร�โทร. 
....................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากว(า 20 ป̀ ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน@าพาสปอร�ต) / วันเดือนป̀เกิด / สัญชาติ  / 
สถานท่ีเกิด  
....................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากว(า 20 ป` ชื่อ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน@าพาสปอร�ต) / วันเดือนป`เกิด / สัญชาติ  / สถานที่
เกิด 

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



 

 

ใบจองทัวร� 
รายการทัวร(................................................................................วันเดินทาง.................................................................... 
ชื่อผู	ติดต�อ...........................................................โทร............................................แฟกซ(................................................ 
ท่ีอยู�เพ่ือติดต�อรับเอกสาร................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จํานวนผู	เดินทางท้ังหมด......................................คน  (ผู	ใหญ�.......................ท�าน / เด็กอายุต่ํากว�า 12 ป\................ท�าน) 
จํานวนห	องพักท่ีใช	ท้ังหมด..............................ห	อง  (ห	องพักคู�.................ห	องพักเด่ียว.............ห	องพัก 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผู@เดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอย(างถูกต@องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห@องพัก) 

 
**หมายเหตุ กรุณแจ	งความประสงค(อ่ืนตามท่ีท�านต	องการ อาทิเช�น 
อาหาร    ไม�ทานเนื้อวัว             ไม�ทานเนื้อหมู                ไม�ทานสัตว(ป\ก            ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผู	ใหญ�............................เด็ก.........................ค�าต๋ัวเพ่ิม / ลด......................... 
 

ข	าพเจ	ารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวร�เรียบร	อยแล	ว ลงชื่อ..................................................ผู�จอง 

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

ลําดั
บ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป̀ ค.ศ. 
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