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วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัวนัที่สที่สองของการเดินทางองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดูไบดูไบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  

01.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0905-1325 น.*.*.*. 

13.25 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต ้เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส. .

จากนัน้ 

น าท่าน ล่องเรือ ไปตามล าคลองสู่ท่าซานมารโ์ค น าท่านชมจตัุรสั

ซานมารโ์ค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิ่ง

ก่อสรา้งที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมื่อสมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอิสระ ...ซึ่งเคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล และเคยส่ง

ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี *.*.*. ไม่รวมค่านัง่เรือกอนโดล่า

ท่านละ 20.- Euro (1 ล  าสามารถนัง่ได ้5-6ท่าน)*.*.*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สามของการเดินทที่สามของการเดินทางาง              เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ ––  ซาลเบริก์ซาลเบริก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอินบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมืองเลก็ๆ ริมแม่น า้

อนิน ์อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ทีโ่อบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืง

หลวงแห่งแควน้ทีโรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทาง

ตะวนัตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแม่น า้อนิน ์ 

ถูกโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมืองอินบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิง

สมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ต ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซึ่งต ัง้ขึ้นเพื่อร าลกึถึงการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..น าท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ี

อาคารบา้นเรือนที่มอีารค์เดคชัน้ล่างและมมีขุยื่นออกมาที่ช ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลาย

และเรอเนสซองส ์  น าท่านชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ที่สรา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซิมิ

เลีย่นที่ 1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ าเมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อด

เลอร ์ซึ่งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบคุคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สีข่องการเดินทางที่สีข่องการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตัฮลัสตทัท  ––  มิวนิคมิวนิค  ––  เทศกาลเบยีร ์เทศกาลเบยีร ์OOKKTTOOBBEERRFFEESSTT  22001199  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพื่อเดนิเล่นในเมอืงเก่าทีม่เีอกลกัษณ์

เฉพาะตวัของเมอืงทีไ่ม่ซ  า้แบบเมอืงใดในโลก ชมสวนมริาเบล ทีเ่ตม็ไป

ดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหน่ึง ใน

ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนั้นน าท่ าน เดินทางสู่  หมู่ บ า้นฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 

กิโลเมตร) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..

หมู่บา้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบทีม่ปีระชากรอาศยัอยู่ไม่ถงึพนัคนมฉีากหลงั

เป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองน้ีต ัง้อยู่บนเนื้ อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงตอ้งสรา้งลดหล ัน่เป็น

ชัน้ๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า เน่ืองจากเขาต ัง้สูงชนัเหนือ

ผืนน า้จึงไม่มีที่ราบพอที่จะสรา้งถนนใหร้ถวิ่งได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ 

ผ่านหนา้บา้นที่ เรียงซอ้นกันเป็นชั้นๆ ขึ้ นไปตามไหล่เขาเท่ านั้น 

ดินแดนแถบน้ีพบร่องรอยผู ค้นที่อาศัยมานานตั้งแต่ ยุคก่อน

ประวตัิศาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนคริสตกาล เพราะที่น่ีเป็นแหล่งเกลือ

ขนาดใหญ่ ยุคเหล็กช่วงแรกในทวีปยุโรปในราวปี 800-400 ก่อน

คริสตกาล 

  อสิระอาหารกลางวนัทีห่มู่บา้นฮอลสตทั 

  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) 

ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมืองที่มี

บรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้

ย ังเป็นศูนย์กลางทาง วฒันธรรมของภูมิภาค และเป็นเจา้ของ

พพิธิภณัฑท์ีเ่ด่นทีสุ่ดในประเทศเยอรมนีอกีหลายแห่ง….. 

วนัน้ีใหท้่านสนุกสนานกบังานเทศกาลเบยีร ์OKTOBERFEST 2019 
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ขอบอกสนุกสุดมนัสจ์ริงๆ จดักนัทกุปีปีละครัง้เท่านัน้ 

ค า่ อสิระอาหารภายในงาน OKTOBERFEST 2019 

ทีพ่กั  FERINGAPARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  ฟสุเซ่นฟสุเซ่น  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  ตื่นกนัสายๆ สบายๆ และ ชมความตวัเมอืงมวินิค 

จากนัน้น าท่านชมอาคารบา้นเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณ

จตัรุสัมาเรียนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซึ่งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นทีท่ีด่ทีีสุ่ดส  าหรบัการเริ่มชมเมอืง 

ในยุคกลางทีน่ี่เคยเป็นตลาด แต่ปจัจบุนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมสีิง่ทีน่่าชมมากมาย 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่ า ย  จ า ก นั้ น น า ท่ า เดิ น ท า ง สู่  เมื อ ง โ ฮ เฮ น ช ว า น เก า 

(HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่สวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น าท่าน

เดินทาง..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS 

ของทางปราสาท..  

หมายเหต ุ: (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่

อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกต)ิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  EUROPARK HOTEL FUSSEN หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ ––  ซูรคิซูรคิ  ––  น ้าตกไรน ์น ้าตกไรน ์––  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านลงจากเขาเพื่อเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเที่ยวมาก

ทีสุ่ดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

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

บ่าย . .ช ม เมื อ ง ลู เซิ ร์น  ถ่ าย รู ป คู่ กั บ อ นุ ส าว รี ย ์ สิ ง โต  (LION 

MONUMENT) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมืองเป็น

สญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึ่งท  างานเป็นทหารรกัษา

พ ร ะ อ งค์พ ร ะ เจ ้า

ห ลุ ย ส ์ ที่  16 แ ห่ ง

ฝรัง่เศส  

น าท่ า น เดิ น ข ้า ม ส ะพ าน ไม ้ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ข อ ง ลู เซิ ร์ น 

(KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาคลุมตลอดทอดตวั

ขา้มแม่น ้า “รุซซ์” (REUSS) อายุ เก่ าแก่กว่า 400 ปี  และย ังเป็น
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สญัลกัษณ์ของสวสิ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาชัน้น า ช็อคโกแลต มดีพบั

วคิทอเรีย นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร)  ...อิสระถ่ายรูปกบัความสวยงามของ

น า้ตกไรน ์(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร..น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูริค เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.15 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086 /EK372 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 2215-0625 น. *.*.*. 

19.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ ่

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ ่

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

2-8 ต.ค. 43,999.- 9,500.- 
 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

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

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส  าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

เนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส  าคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ  า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
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** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบริษทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวติหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท  าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตาม 

ก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซ่ีา หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรือศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
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ยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัตดิวซ่ีาไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

**กรุณาอา่นเงื่อนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ี่ท่านไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดินทางระหว่างบริษทัและลูกคา้** 

เงื่อนไขการจอง 

กรุณาจองก่อนลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 35,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะ

ขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอื 15 วนัก่อนการเดนิทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็นทาง

บรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE FAIR 

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบรกิารท่านละ 3,000 บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บค่าบริการทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคาทวัร ์(หมายเหต ุ

– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามทีท่างบรษิทัระบขุอ้ความบางอย่างในนัน้ดว้ย เพื่อจะไดย้ืนยนักบั

สายการบนิและตวัแทนบรษิทัทีต่่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษิทัต่างประเทศ)) 

- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะ

ค่าใชจ่้ายที่เกดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามดัจ าต ัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าต ัว๋เครื่องบนิ (กรณีออกตัว๋เครื่อ งบนิแลว้) / ค่าส่วน

ต่างกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษิทัฯอกีคร ัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจบ็ป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไขสายการบนินั้น ๆ 

เพื่อจะไดย้ืนยนักบัสายการบนิและตวัแทนบริษทัที่ต่างประเทศ (ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของสายการบนิและบริษทัต่างประเทศ) ท ัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าต ัว๋ หรือค่าต ัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้) และ

ค่าธรรมเนยีมวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่ากรณีทีท่่านยื่นวซี่าแลว้  

 

หมายเหต ุ 

- บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิยัทีท่าง บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การ

นดัหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางหากท่านถูกปฏเิสธการเ ดนิ

ทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 14 วนัก่อน

การเดนิทาง  
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- เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ท ัง้สิ้น…

โ ป ร แ ก ร ม แ ล ะ ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ก า ร เดิ น ท า ง อ า จ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด ้  ท ั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู่ ก ั บ ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ 

และเหตุสุดวสิยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็น

ส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระค่ามดัจ าทวัรห์รอืท ัง้หมดแลว้ ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั 

ทางบรษิทัจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่างๆของบรษิทั ทีไ่ดร้ะบไุวท้ ัง้หมด 

- นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะน ัง่ตอ้งมคีุณสมบตัิตรงตามที่สายการบินก า หนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กโิลกรมั) 

ไม่ใช่ผูท้ีม่ปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่น ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาที่เช็คอนิ

เท่าน ัน้ 

• กรณีทรพัยส์นิส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้สิ้น 

• กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษิทัของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรอื ผูร่้วม

เดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมดหกัค่าธรรมเนยีมวซี่า 

หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทวัรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ใน

กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑูต เพื่อใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถานฑูต เรื่องวซี่า

ของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืท ัง้หมด ไม่ว่า

จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไข

ต่างๆของเอกสารวซี่า 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวี

ซ่า สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนยีมใหม่ทกุคร ัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย

สุภาพ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง

บรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดลุพนิจิของทางสถานทูตฯ

เท่าน ัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที่นี้ 

• เมือ่ท่านท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทกุคร ัง้มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นส าคญั  
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• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิม่น่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่เช่นไม่

รกัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ้ื่น

ชกัชวนผูผ้ื่นใหก่้อนความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพื่อความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์ม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต า่กวา่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุป

ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอืน่ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง

หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมี

การเสยีเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความ

และเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการ

เดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้ความซ่ึงถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกยีรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเทีย่ว

พรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัเิหตุ

หรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน

, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการ

เดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผู ้

มอี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขที่บรษิทั

ฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

ตามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้นี้การขอสงวนสทิธิดงักล่าว บรษิทั จะยึดถอืและค านึงถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคณุทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในคร ัง้น้ี” 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเยอรมน ี*** ยื่นวซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมน ี ในทกุกรณี***  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยื่นโดยประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุในวนัยื่นวซี่าหนงัสอื

เดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไม่สามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได  ้

 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบั

จากวนัเดนิทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซี่าดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพื้นทีรู่ปถ่าย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแต่งรูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่าน ัน้ หา้มสวมแว่นตา หรอืเครื่องประดบั ,  

ตอ้งไม่เป็นรูปสติก๊เกอร ์**แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หากจ าเป็น** 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไม่จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตทีย่ื่น) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่  าลงัศึกษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้ (สถานทูตไม่รบั

เอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไม่วา่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยื่นวซี่า) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน 

ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั ก่อนวนันดัสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนัก่อนยื่น ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุค่าทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาถ่ายส าเนามาท ัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไม่ครบ 6 เดอืนลา่สุด (เดอืนต่อเนื่องดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT 

จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่าน ัน้ 

ระบชุื่อเจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

5. เอกสารส่วนตวั ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 
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- สูตบิตัร (กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเดก็อายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง

ไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเดก็ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี  านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้

เดยีว 

***กรณีเดก็อายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์กบับตุรทีส่ถานทูตดว้ย 

 

7. กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถ่ายส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้แนบมาดว้ย 

 

เอกสารยื่นวซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ าทางบริษทัจะถอืว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวติัสว่นตวัของแต่ละท่านท่ีตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

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

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

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

E-Mail Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  

พาสปอรต์เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอาย ุ

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

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

ที่อยู่ปจัจบุนั / อาศยัมานานกี่ปี /  เบอรบ์า้น / เบอรม์ือถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

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

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

อาชีพปจัจบุนั / ช่ือและท่ีอยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท างาน / วนัเร่ิมงาน /  

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

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

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

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

*กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาติ  / สถานท่ีเกดิ 

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

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

*กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาติ  / สถานท่ีเกดิ 

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

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


