
              

 

    

  



              

 

    

••  เวนิส เมอืงแห่งสายนํ�า และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายนํ�า และ ความรกั  

••  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทรโิรลและลุม่อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทรโิรลและลุม่แมน่ํ �าอนิส ์แมน่ํ �าอนิส ์    

••  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื#องราวอมตะของเรื#องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย ์ 

••  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาตทิี#ดงึดูดความเรยีบงา่ยที#สมบูรณแ์บบพรอ้มด ั�นดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาตทิี#ดงึดูดความเรยีบงา่ยที#สมบูรณแ์บบพรอ้มด ั�นดน้ออกคน้หา  

••  มวินิค เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยีมวินิค เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยี  

••  ปปราสาทนอยชวานสไตน์ราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

••  แองเกลิเบริก์ เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์แองเกลิเบริก์ เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

••  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ํ �ารอยซที#โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ํ �ารอยซที#โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง  

••  มลิาน ศูนยก์ลางแฟชั #นของประเทศอติาลีมลิาน ศูนยก์ลางแฟชั #นของประเทศอติาลี  

••  โคโม ่เมอืงเลก็ๆชายแดนสวสิและอติาล ีโคโม ่เมอืงเลก็ๆชายแดนสวสิและอติาล ีซึ#งมทีะเลสาบโคโมท่ี#สวยงามซึ#งมทีะเลสาบโคโมท่ี#สวยงาม  

วนัแรกของการเดินทางวนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    
18.00 น. พรอ้มกนัที# สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทางเขา้ที# 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) โดยมี

เจา้หนา้ที#ของบรษิทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
21.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที#ยวบนิที# EK373/EK101 
  *.*.*. แวะเปลี#ยนเครื#องที#สนามบนิดูไบ *.*.*. 

วนัที�สองของการเดินทาง       วนัที�สองของการเดินทาง         กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  มิลานมิลาน  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส   
08.15 น. (เวลาทอ้งถิ#น) ถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางแฟชั #นของประเทศอติาล ีหลงัผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ..... ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปกบัความสวยงามของ มหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน(ดู
โอโม)่ สถาปตัยกรรมสไตนโ์กธคิที#ยิ#งใหญ่ของประเทศอติาล ี 
นาํท่านออกเดนิทางสู่ทางภาคทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอติาล ีสู่ เมอืงเวนิส เพื#อเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้
เพื#อลงเรอืสู่ เกาะเวนิส..จากนั�นนาํท่าน ลอ่งเรอื ไปตามลาํคลองสู่ท่าซานมารโ์ค นาํท่านชมจตัรุสัซานมารโ์ค  มหาวหิารซาน
มารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิ#งก่อสรา้งที#  เก่าแก่มากวา่ 800 ปี มาแลว้ เมื#อสมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึ#ง
เคยรํ #ารวยและมอีาํนาจมหาศาล และเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี  

*.*.*. ไมร่วมค่านั #งเรอืกอนโดลา่ท่านละ 20.- Euro (1 ลาํสามารถนั #งได ้5-6ท่าน)*.*.*. 

 
คํ #า รบัประทานอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



              

 

    

ที#พกั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สามของการเดินทาง     วนัที�สามของการเดินทาง         เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ ––  ซาลซาลเบริก์เบริก์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรยี (388 กโิลเมตร) เมอืงเลก็ๆ รมิแมน่ํ �าอนิน ์อยู่

ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ที#โอบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรยีนแอลป์ อยู่ทาง
ตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็รมิแมน่ํ �าอนิน ์ถกูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เที#ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บา่ย นาํท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรยีเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์เชื#อมระหวา่งเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปปิ� งสมยัใหม ่

ตรงกลางถนนเป็นที#ต ั�งของเสาอนันาซอยแล (เสานกับญุแอนน)์ ซึ#งต ั�งขึ�นเพื#อราํลกึถงึการถอนกองกาํลงัทหารบาวาเรยี
ออกไปจากเมอืง ..นาํท่านสู่ย่านเมอืงเก่าที#ยงัคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอย่าง
ด ีอาคารบา้นเรอืนที#มอีารค์เดคชั�นลา่งและมมีขุยื#นออกมาที#ช ั�นบน แสดงใหเ้หน็ถงึ
สถาปตัยกรรมแบบโกธคิตอนปลายและเรอเนสซองส ์  นาํท่านชมหลงัคาทองคาํ (GOLDEN 
ROOF) ที#สรา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซมิเิลี#ยนที# 1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดง
เคลอืบทองสวา่งไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจาํเมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึ#งเคยใช ้
ในการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละบคุคลชั�นสูงจากต่างแดนหลายท่าน  

คํ #า รบัประทานอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
ที#พกั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�สี�ของการเดินทาง       วนัที�สี�ของการเดินทาง           ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพื#อเดนิเลน่ในเมอืงเก่าที#มเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมอืงที#ไมซ่ ํ �าแบบเมอืงใดในโลก ชมสวน
มริาเบล ที#เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที#สวยงามอกีฉากหนึ#ง ในภาพยนตรเ์รื#อง 
เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  
จากนั�นนาํท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นฮลัสตทั 
(HALLSTATT) (73 กโิลเมตร) หมูบ่า้น
มรดกโลกแสนสวยที#มอีายุเก่าแก่กวา่ 4,500 
ปี ..หมูบ่า้นเลก็ๆ รมิทะเลสาบที#มปีระชากร

อาศยัอยู่ไมถ่งึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภเูขาสูงชนั บา้นเรอืนในเมอืงนี�
ต ั�งอยู่บนเนื�อที#แคบๆ รมิทะเลสาบ Hallstatter See จงึตอ้งสรา้ง
ลดหล ั #นเป็นช ั�นๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เนื#องจากเขาต ั�งสูงชนัเหนือผนืนํ �าจงึไมม่ทีี#ราบพอที#จะสรา้งถนนใหร้ถวิ#ง
ได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผ่านหนา้บา้นที#เรยีงซอ้นกนัเป็นช ั�นๆ ขึ�นไปตามไหลเ่ขาเท่านั�น ดนิแดนแถบนี�พบร่องรอยผูค้นที#
อาศยัมานานตั�งแต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนครสิตกาล เพราะที#นี#เป็นแหลง่เกลอืขนาดใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรก
ในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื#อความสะดวกในการเดนิเลน่และชอ้ปปิ� ง *.*.*. 



              

 

    

บา่ย จากนั�นนาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กโิลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็น
เมอืงที#มบีรรยากาศรื#นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ั�งยงัเป็นศูนยก์ลางทาง 
วฒันธรรมของภมูภิาค และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ี#เด่นที#สุดในประเทศเยอรมนีอกีหลายแห่ง…..
จากนั�นนาํท่านชมอาคารบา้นเรอืนที#เก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนัรุ่งเรอืงของราชวงศ ์
WITTELSBACH บรเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซึ#งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืง
เก่าและเป็นที#ที#ดทีี#สุดสาํหรบัการเริ#มชมเมอืง ในยุคกลางที#นี#เคยเป็นตลาด แต่ปจัจบุนัเป็น

ศูนยก์ลางการจดังานสาํคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ#งมสีิ#งที#น่าชมมากมาย 
คํ #า รบัประทานอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ที#พกั  FERINGAPARK HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หา้ของการเดินทาง       มิวนิค วนัที�หา้ของการเดินทาง       มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  แองเกิ(ลเบริก์ (สวติเซอรแ์ลนด)์แองเกิ(ลเบริก์ (สวติเซอรแ์ลนด)์  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั�นนาํท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กโิลเมตร) เมอืงเลก็ๆ 
ที#สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี ..นาํท่านเดนิทาง..ขึ�นชมความงาม
ดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กโิลเมตร) โดยรถ SHUTTLE 
BUS ของทางปราสาท..  
หมายเหต ุ: (ทางปราสาทมบีรกิารรถมา้ท ั�งไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์ท่าน
ละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ�นและลงนานกวา่ปกต)ิ 

เที#ยง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  
บา่ย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ�ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
คํ #า  รบัประทานอาหารคํ #า ณ ภตัตาคาร อาหารพื�นเมอืง 
ที#พกั  TERRACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที�หกของการเดินทาง       วนัที�หกของการเดินทาง         แองเกลิเบริก์แองเกลิเบริก์  --  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบโคโม่  --  มิลาน มิลาน --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
*.*.หมายเหต ุ: ท่านที#ตอ้งการนั #งกระเชา้ขึ�นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ *.*. 

นาํท่านลงจากเขาเพื#อเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) เมอืงพกัตากอากาศที#มนีกัท่องเที#ยวมากที#สุดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษา
สภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

เที#ยง *.*.*. อสิระการรบัประทานอาหารกลางวนั *.*.*. 
บา่ย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึ#งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็น

สญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึ#งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลยุสท์ี# 16 
แห่งฝร ั #งเศส นาํท่านเดนิขา้มสะพานไม ้ที#มชีื#อเสยีงที#สุดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึ#ง
เป็นสะพานไมท้ี#มหีลงัคาคลมุตลอดทอดตวัขา้มแมน่ํ �า “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี 
และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ อสิระใหท่้านชอ้ปปิ� งสนิคา้ช ั�นนาํของสวสิตามอธัยาศยั อาท ิ
นาฬกิาช ั�นนาํ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 



              

 

    

 จากนั�น นาํท่านเดนิทางสู่ทางตอนใตข้องประเทศสวสิ สู่ เมอืงโคโม ่ท่านจะไดส้มัผสักบัความงดงามของทะเลสาบโคโม ่ซึ#ง
เป็นภาพบรรยากาศที#งดงามมาก ....ไดเ้วลาอนัสมควร..นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิมลิาน เพื#อเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

22.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที#ยวบนิที# EK92 /EK372 

วนัที�เจด็ของการเดินทาง       วนัที�เจด็ของการเดินทาง             ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  
*.*.*. แวะเปลี#ยนเครื#องที#เมอืงดูไบ  *.*.*. 

19.15 น.  (เวลาทอ้งถิ#น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 
****_ - - _ **** 

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที�เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํ �ากว่า 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํ �ากว่า 12 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

18-24 ก.ย. / 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 
2-8 ต.ค. / 9-15 ต.ค. /12-18 ต.ค. 
13-19 ต.ค. / 19-25 ต.ค. 
23-29 ต.ค. / 6-12 พ.ย. / 13-19 พ.ย. 
27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

39,999.- 8,500.- 

 

*.*.*. อตัรานี( รวม *.*.*. 
1. ค่าต ั xวเครื#องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที#ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั�น (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 
ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งื#อนไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ�นสาํหรบัการเปลี#ยนแปลง) 
2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที#ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที#ระบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื#องปรบัอากาศ 
เนื#องจากอยู่ในภมูปิระเทศที#มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ�นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลี#ยนยา้ยเมอืง หรอืเพิ#มค่าทวัรใ์นกรณีพกัที#เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 
ขอ้มูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั  
** เนื#องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี#ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกั
ต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละช ั�นกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 
ท่าน ซึ#งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื#องจากโรงแรมนั�นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวน



              

 

    

สทิธิ�ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ#มเตมิในกรณีที#อาจมกีารแยกหอ้งพกั 
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื#องปรบัอากาศเนื#องจากอยู่ในแถบที#มอีณุหภมูติ ํ #า  
** กรณีที#มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ในการ
ปรบัเปลี#ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื#อใหเ้กดิความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที#มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที#เป็นหอ้งเดี#ยวอาจเป็นหอ้งที#มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบนํ�า ซึ#งขึ�นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. ค่าเขา้ชมสถานที#ท่องเที#ยวตามรายการ 
6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื#อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที#)  
ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงื#อนไขตามกรมธรรม)์  
ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ � ชม.) / การเคลื#อนยา้ยเพื#อการรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลื#อนยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการสง่ศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านั�น) 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ#มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบี�ยประกนัเริ#มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  
- เบี�ยประกนัเริ#มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที#มอีายุต ั�งแต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]
เท่านั�น 
7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  
อตัรานี( ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี#ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 
2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาทเิช่น ค่าเครื#องดื#มที#ส ั #งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํ �าหนกั 
เกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิ�น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋า
เดนิทางหรอืของมค่ีาที#สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  
3. ค่าภาษหีกั ณ ที#จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ#ม 7 % ในกรณีที#ตอ้งการใบกาํกบัภาษ ี
4. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที#สายการบนิมกีารปรบัขึ�นราคา  
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื#นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื#องดื#มส ั #งพเิศษ 
ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 
6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ#งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 
8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื#นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตาม 
กาํหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ�นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 
ขอ้มูลเบื(องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซ่ีาและการยื�นขอวซ่ีา  
1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที#ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขึ�น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยื#นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้เพื#อ



              

 

    

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึ#งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที#ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณา
อนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ�นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านั�น) 
3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที#ศึกษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื#องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที#ตนพาํนกัหรอืศึกษาอยู่เท่านั�น  
4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ํ #ากวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ#มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ #ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื#นคาํรอ้ง
ขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เนื#องจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ#งในการยื#นคาํรอ้งขอวซี่า และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซี่าไมต่ํ #ากวา่ 3 หนา้  
5. ท่านที#ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั�นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น
หนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเลม่  

**กรณุาอา่นเงือนไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีทา่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
เง ือนไขการจอง 

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 ึ"นอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที*ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็น
สําคญั…. 
- 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 

 
ขอ้ความซึงถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึงรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางที*มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที*พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที*ท่องเที*ยวพรอ้มทั "งการสัมมนา ดูงาน เพื*อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทั "งนี"ทางบรษัิทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายที*เกดิจากโรงแรมที*พัก ยานพาหนะ,  อนัเนื*องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม
, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลี*ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุ
งาน, ความลา่ชา้ของเที*ยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ*น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน
ที*เกี*ยวขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื*องจากเป็นสทิธิ
พเิศษทางการทูต) ซึ*งอยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเที*ยวทั "งใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง
บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงื*อนไขที*บรษัิทฯ ที*รับประกนัในกรณีที*ผูร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ที*ตรวจคน
เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื*องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 
ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื"นที*มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื*อการเดนิทาง รวมถงึมสี ิ*งผดิกฎหมาย บรษัิท
ฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลี*ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื*อความเหมาะสมทั "งปวง โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั "งนี"การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้ี
เกยีรต ิซึ*งรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดนิทางในครั%งนี%” 



              

 

    

 
 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยื*นวซีา่เดี*ยวแสดงตนที*สถานทตูเยอรมน ี ในทกุกรณี***  
 
ใชเ้วลาทําการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยื*นโดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที*ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และสําเนา 1 ชดุในวนัยื*นวซีา่
หนังสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื*นวซีา่ดว้ย)  
 
2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพื"นที*รปูถา่ย  
จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั"น หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครื*องประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติeกเกอร ์**แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รปูนะคะ หาก
จําเป็น** 
 3. 
หลกัฐานการทํางาน  - 
เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที*มชี ื*อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุม่
เกนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) - 
กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี"แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ ที* 
โฉนดที*ดนิ เป็นตนั - เป็น
พนักงาน 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 + มดัจาํทางบรษิทัจะถอืว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 
รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแต่ละท่านที�ตอ้งกรอกใหค้รบทั(งหมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(สาํคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
ชื�อ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที�บตัรประชาชน 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื(จาํเป็นมาก ในกรณีที�ทางสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
E-Mail Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
  
พาสปอรต์เล่มเก่า 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 /  
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
*กรณีเด็กอายตุํ �ากว่า UV ปี ชื�อ บดิานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที�เกดิ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 



              

 

    

*กรณีเด็กอายตุํ �ากว่า UV ปี ชื�อ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที�เกดิ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 

 


