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  เวนิส เมอืงแห่งสายนํา้ และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายนํา้ และ ความรกั  

  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มอนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่นํา้อนิส ์แม่นํา้อนิส ์    

  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย  ์ 

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาตทิีด่งึดูดความเรียบงา่ยทีส่มบูรณ์แบบพรอ้มด ัน้ดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาตทิีด่งึดูดความเรียบงา่ยทีส่มบูรณ์แบบพรอ้มด ัน้ดน้ออกคน้หา   

  มวินิคมวินิค  เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรียเมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรีย  

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกิลเบริ์แองเกิลเบริ์ก เชิงขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ก เชิงขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่นํา้รอยซทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแม่นํา้รอยซทีโ่อบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง  

  ยอดเขาทติลสิยอดเขาทติลสิ  TTiittlliiss  กระเชา้หมนุได ้กระเชา้หมนุได ้336600  อองศางศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  

  ซูริค เมอืงวฒันธรรมของสวิซูริค เมอืงวฒันธรรมของสวิตตเซอรแ์ลนด์เซอรแ์ลนด  ์ 

                    

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

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

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดูไบดูไบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  

02.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK371/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0940-1320น.*.*.*. 

13.20 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้   

 นาํท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรือสู่ เกาะเวนิส..จากนัน้ 

นาํท่าน ล่องเรือ ไปตามลาํคลองสู่ท่าซานมารโ์ค นาํท่านชมจตัรุสัซานมาร์

โค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่ก่อสรา้งที ่ 

เก่าแก่มากวา่ 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึ่งเคยรํา่รวยและมอีาํนาจมหาศาล และเคยส่ง

ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี *.*.*. ไม่รวมค่านัง่เรือกอนโดล่าท่านละ 800.- บาท (1 ลาํสามารถนัง่ได ้5-6

ท่าน)*.*.*. 
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คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ ––  ซาลเบริก์ซาลเบริก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมอืงเลก็ๆ ริมแม่นํา้

อนิน ์อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ทีโ่อบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียน

แอลป์ อยู่ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแม่นํา้อนิน ์ถูกโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิง

สมยัใหม่ ตรงกลางถนนเป็นทีต่ ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับญุแอนน)์ ซึ่งต ัง้ขึ้นเพือ่ราํลกึถงึการถอนกองกาํลงั

ทหารบาวาเรยีออกไปจากเมอืง ..นาํทา่นสู่ย่านเมอืงเก่าทีย่งัคงสภาพและบรรยากาศ

ของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคารบา้นเรือนทีม่อีารค์เดคชัน้ล่างและมมีขุยื่นออกมาที่

ช ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธคิตอนปลายและเรอเนสซองส ์  นาํท่าน

ชมหลงัคาทองคาํ (GOLDEN ROOF) ทีส่รา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซมิิ

เลีย่นที ่1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจาํ

เมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึ่งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละ

บคุคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สีข่องการเดินทางที่สีข่องการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพือ่เดนิเล่นในเมอืงเก่าทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงทีไ่ม่ซํา้แบบเมอืงใดในโลก 

ชมสวนมริาเบล ทีเ่ตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากทีส่วยงามอกีฉากหน่ึง ใน

ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมู่บา้นมรดก

โลกแสนสวยทีม่อีายุเก่าแก่กวา่ 4,500 ปี ..

หมู่บา้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบทีม่ปีระชากร

อาศยัอยู่ไม่ถงึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภเูขาสูง

ชนั บา้นเรือนในเมอืงน้ีต ัง้อยู่บนเนื้อทีแ่คบๆ ริมทะเลสาบ 

Hallstatter See จงึตอ้งสรา้งลดหล ัน่เป็นชัน้ๆ ตามแนวเขา

เหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาต ัง้สูงชนัเหนือผนืนํา้จงึไม่มทีีร่าบ
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พอทีจ่ะสรา้งถนนใหร้ถวิง่ได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผ่านหนา้บา้นทีเ่รียงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเทา่นัน้ 

ดนิแดนแถบน้ีพบร่องรอยผูค้นทีอ่าศยัมานานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนคริสตกาล เพราะทีน่ี่เป็น

แหล่งเกลอืขนาดใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาล 

  อสิระอาหารกลางวนัทีห่มู่บา้นฮอลสตทั 

  *.*.*. อสิระอาหารเทีย่งและคํา่ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอน

ใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภมูภิาค และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ด่นทีสุ่ดในประเทศ

เยอรมนีอกีหลายแห่ง…..จากนัน้นาํท่านชมอาคารบา้นเรือนทีเ่ก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนั

รุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณจตัรุสัมาเรียนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) 

ซึ่งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นทีท่ีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางทีน่ี่

เคยเป็นตลาด แต่ปจัจบุนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานสาํคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมสีิง่ทีน่่าชมมากมาย 

ทีพ่กั  FERINGAPARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสปราสาทนอยชวานสไตน์ไตน์  ––  ทะเลสาบททิเิช่ทะเลสาบททิเิช่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) 

เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..นาํท่านเดนิทาง

..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 

กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหต ุ: (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้

ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกต)ิ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย  นาํท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบททิเิช่ ซึ่งต ัง้อยู่ในเขาป่าดาํ BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึอย่างมากมายตามอธัยาศยั เช่น นาฬกิากุก๊กรู 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.. หมายเหต ุ: ท่านทีต่อ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนล่วงหนา้ *.*. 

นาํท่านลงจากเขาเพือ่เดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเทีย่วมาก

ทีสุ่ดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ี 

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

บ่าย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึ่ง

แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหาร
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รบัจา้งชาวสวสิซึ่งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส นาํท่านเดนิขา้มสะพานไม ้ทีม่ี

ชื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแม่นํา้ “รุซซ”์ 

(REUSS) อายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตาม

อธัยาศยั อาท ินาฬกิาชัน้นาํ ช็อคโกแลต มดีพบัวคิทอเรีย นาฬกิา

กุก๊กู ฯลฯ 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูริค (ZURICH) (63 กิโลเมตร) 

เมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ การเงนิ และการธนาคารทีส่าํคญัและ

ใหญ่ทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์

นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 

กิโลเมตร)  ...อสิระถ่ายรูปกบัความสวยงามของนํา้ตกไรน ์(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร..นาํท่านเดนิทางสู่

สนามบนิซูริค เพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.55 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK086 /EK372 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 2155-0710น. *.*.*. 

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

 

อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

17-23 ก.พ.  

13-19 มี.ค. / 20-26 มี.ค. 
39,999.- 8,500.- 

7-13 เม.ย. 45,999.- 9,500.- 

2-8 เม.ย. / 23-29 เม.ย. / 7-13 พ.ค. 39,999.- 9,500.- 

26 มี.ค.-1 เม.ย. / 28 มี.ค.-3 เม.ย. 

25 เม.ย.-1 พ.ค. / 14-20  พ.ค. 
42,999.- 9,500.- 

8-14 เม.ย. 

10-16 เม.ย.(สงกรานต)์ 

11-17 เม.ย. (สงกรานต)์ 

49,999.- 9,500.- 
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*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

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

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง ือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

เนื่องจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น 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. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกั 
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เกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรือของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเช็งเกน้ ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตาม 

กาํหนดได ้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. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศึ่กษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพาํนกัหรือศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา และจาํนวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซ่ีาไม่ตํา่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

**กรุณาอ่านเงื่อนไขและหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ เพราะรายการทัวร์ที่ท่านได้รับถือเป็นสัญญา
การเดนิทางระหว่างบริษทัและลูกค้า** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคา้รายต่อไป  
เงื่อนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผา่นการอนุมติัวซ่ีาหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยเหตุจาํเป็นทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง  
***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมอืงที่เข้าพัก เช่น กรณทีี่เมืองน้ันมกีารจัด
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมอืงที่ใกล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 
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กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางไดม้ากกว่า 1 เดือนก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได ้1-29 วนั ก่อนวนัเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เต็มจาํนวนตามราคาทวัร์ 

(หมายเหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษทัระบุขอ้ความบางอยา่งในนั้น
ดว้ย เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ทางบริษทัฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋
เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินให้ระบุขอ้ความตามเง่ือนไขสาย
การบินนั้น ๆ เพ่ือจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณี
ออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้  

หมายเหตุ  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลกิของเทีย่วบิน รวมถึงกรณทีีก่องตรวจคนเข้าเมอืงไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมอืง รวมทั้งในกรณทีี่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) 
เดินทางหากท่านถูกปฏเิสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 - กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
14 วนัก่อนการเดินทาง  
 - เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณทีีลู่กค้า
ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สําคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัร์และได้ชําระค่ามดัจําทวัร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ทีไ่ด้ระบุไว้ทั้งหมด 

 -  นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ทีจ่ะน่ังต้องมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เช่น ต้อง

เป็นผู้ทีม่ีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผู้อืน่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่คร่ืองบินมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํา้หนักประมาณ 
20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มปัีญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการให้ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเ่ช็คอนิสายการบิน 
ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั้น 
 

 กรณีทรัพยสิ์นส่วนตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหว่างการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
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 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  
 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ 
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือให้อยูใ่นดุลพินิจของ 
สถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํ
หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า 

 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้่า 
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  
 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ 
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขั้นตอนการยืน่วีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลพินิจของ 
ทางสถานทตูฯเท่านั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทุกคร้ังมิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ 
และเหตุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร่้วม
เดินทางเป็นสาํคญั  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ลกูคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจ 
ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามา
กลุ่มใหญ่แลว้ไม่เกรงใจผูอ่ื้นชกัชวนผูผ่ื้นให้ก่อนความวุ่นวานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นส่วนใหญ่) 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มี 
ใบรับรองแพทย)์ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทวัร์แก่ท่านท่ีมีเดก็ทารกอายตุํ่ากว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อน 
จองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 
 ท่านท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ  
ยืนยนัการเดินทางหากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้าย
นั้นได ้
 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผอ่นระหว่างขบัรถรวมแลว้ไม่เกิน12 ชม. เช่น เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
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20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้หมายถึง
ท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัทา่นผูมี้เกียรตซ่ึิงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ 
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบัตเิหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าช้าของเทีย่วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่
เกีย่วข้องกบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้ เดินทาง ไม่ปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมส่ิีงผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วม
เดินทางเป็นสําคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นําพาการเดินทางในคร้ังนี้” 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนี  ในทกุกรณี***  
 

ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยืน่โดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุในวันยืน่วี

ซา่หนังสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหว่างรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพืน้ทีร่ปูถา่ย  
จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดับ ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติ๊กเกอร ์**แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ หาก
จ าเป็น** 
 

3. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 
4. หลักฐานการเงนิ  
4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  
ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อัพเดท 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทัวรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน และฝากประจ า *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 
• หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 

STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 
4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้่ายใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง
ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
 
5. เอกสารสว่นตัว ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร (กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่

สถานทตูดว้ย 
 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ า 

ทางบริษทัจะถอืว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

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

เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื(จ าเป็นมาก ในกรณีที่ทางสถานทูตตอ้งการตดิต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

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

พาสปอรต์เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

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

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

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

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

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บรษิทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บดิานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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

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

*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานที่เกดิ 

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

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


