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ปราสาทนอยชวานสไตน – ซาลสเบิรก THE SOUND OF MUSIC  

ปราสาทแหงกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ 

บูดาเปสต – ปอมชาวประมง – ฮีโรสแควร – ลองเรือแมนํ้าดานูบ 

เวียนนา – พระราชวังเชิรนบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารทเนอรสตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก 

 

 

กําหนดการเดินทาง :  

วันแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

17.00น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 เคานเตอร T ประตู 9 โดยสาย

การบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น.   ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK373 / EK053  

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ 0050-0330 *.*.*. 

วันท่ีสอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-มิวนิค 

07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับ

สัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (161 กม.)  นําทานน่ังรถบัสทองถิน่ 

(กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเท่ียวตองเดินขึ้นเทาน้ัน) ขึ้นสู

ปราสาทนอยชวานสไตน ใหทานไดถายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาท

ดานหนาซึ่งเปนตนแบบปราสาทของในดีสนียแลนด… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง ขาหมูเยอรมัน 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ท่ีสวยงามดวยสถาปตยกรรมในหลายรปูแบบ อยางสวยงาม

คลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถายรูปคูกับ

ศาลากลางมิวนิค ท่ีสรางเม่ือป ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก ต้ังอยูตัวหอคอย มีความสูง

ถึง 278 ฟุต ผานชมยานสําคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ ท่ีต้ังของ 

โอเปราเฮาส พิพิธภัณฑเรสซิเดนท  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 

วันท่ีสาม  ซาลบูรก - ฮอลสตัท - เชสกี้คลมุลอฟ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองซาลบูรก (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งต้ังอยูทางทิศใตของ

สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบ

ตลอดเสนทาง เม่ือเราถึงเมืองซาลบูรก  



นําทาน ถายรูปสวนมิราแบล ซึง่เปนสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากตนๆของภาพยนตรอมตะกองโลก 

“เรื่องเดอะซาวดออฟมิวสิค” แมเวลาผานไปเน่ินนานมากแตสวนแหงน้ีมิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด นําทานชม

เมืองซาลสบวรก ท่ีมีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา 

จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1997 ต้ังอยูบนฝงแมนํ้าซาลซัค (Salzach) 

และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลปเปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โม

สาท  ….นําทานขามแมนํ้าซาลสซัคสู ยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ท่ีต้ังโดดเดน

อยูบนเนินเหนือเมืองเกา  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลงักลับไปกวา 4,000 

ป ชวงท่ีเจริญรุงเรืองท่ีสุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยงัมีทิวทัศนท่ีสวยงามเปนท่ีหลงใหล

ของนักเดินทางมากมาย  

 จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบท่ีเรียกวา“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของท่ีระลึก ท่ีศิลปนพื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือน

สไตลอลัไพนท่ีเกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพ้ืนดิน บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกนัเปนชั้นๆ และบานแตละหลัง

ลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัสประจํา

เมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดับดวยนํ้าพุกลางลานและอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม  

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของ

สาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.

1993 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองท่ีไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปค.ศ.1989 ไดมีการ

บูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยาง

นาชื่นชม จากประวัติศาสตรท่ียาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนใน การ

อนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียน

เมืองคลุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.1992  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  

ท่ีพัก    OLD INN HOTEL หรือเทียบเทา  

*.*.*. ในกรณีท่ีเปนชวงแฟร หรือ งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการยายไปนอนเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*. 

วันท่ีสี ่  เชสกี้คลุมลอฟ –ปราก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนําทานถายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของ

หลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทท่ีต้ังอยูบนเนินเขาในคุงนํ้าวัลตาวา  

นําทานชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาต้ังแตศตวรรษท่ี 11 จากการกอต้ังเมืองของตระกูล ROZMBERK จนกลายมา

เปนของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล 

SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการท่ีอยูในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรับการ

ยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกต้ังแตป ค.ศ.1992  

นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) (172 กม.) เมืองแหงปราสาทรอยยอด ปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญ

ท่ีสุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ป ค.ศ.1992 องคการยูเนสโก ไดประกาศให ปรากเปน



เมืองมรดกโลก นาทานเดินเลนยาน จัตุรัสเมืองเกา ท่ีมีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดวยรานขาย

ของนานาชนิด รวมท้ังรานคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเปนท่ีรูจักและใหการยอมรับกันท่ัว ยุโรปแมแตบรรดา

พระราชวงัตางๆก็นิยมนาไปเปนเครื่องประดับ หรือชอโคมระยาท่ี  

 *.*.*. อิสระอาหารกลางวันระหวางการเดินทาง *.*.*.  

นําทานชมความสวยงามของปราสาทแหงกรุงปราก ท่ีต้ังอยูบนเนินเขาริมฝงแมนํ้า 

วัลตาวา อดีตท่ีประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนท่ีทาการของคณะรัฐบาล นําทานชมวิวสวยบนเนิน

เขาท่ีสามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากท่ีอยูคนละฝงแมนํ้า ท่ีทานจะเห็นถึงชื่อท่ีมาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ท่ี

ทานจะเห็นยอดแหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีกดวยเดินผานเขตอุทยานท่ีสวยงาม ชม

อาคารสําคัญๆ มากมาย จากน้ันนาทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทท่ีมีมหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจาราชวงศซึ่ง

สรางดวยศิลปะแบบโกธิค ท่ีประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุง

ปราก ท่ีทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศท่ีสวยงามสูสะพานชารลส ท่ีทอดขามแมนํ้าวัลตาวาสัญลกัษณท่ีสําคัญของ

ปรากท่ีสรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสท่ี 4 ปจจุบันเปนสถานที่ท่ีเหลาศิลปนตางๆนาผลงานมาแสดงและขาย

ใหกับนักทองเที่ยวและผูท่ีสนใจ 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เปดโบฮีเมียน    

ท่ีพัก   DUO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหา  ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) - ชอปปง OUTLET 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงบาติสลาวา (BRATISLAVA) ระหวงทางพักผอนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทิศนของ

สองขางทางตลอดการเดินทาง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําทาน ชมความสวยงามยานเมืองเกาบาติสลาวา และ ชมภายนอกของ

ปราสาทแหงบาติสลาวา 

นําทานสู PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ชอปปงสินคาแบรนดราคาถูกตาม

อธัยาศัย …. *.*.*. อิสระอาหารคํ่าเพื่อมีเวลาชอปปงกันอยางเต็มท่ี *.*.*.  

ท่ีพัก   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีหก  เวียนนา - พระราชวังเชิรนบรุน - บูดาเปสต 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.) เปนนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย 

และเปนเมืองเกิดของ ทานโยฮันส สเตราท บิดาแหงเพลงเวียนนา วอลทซท่ีโดงดัง ชม อนุสาวรีย โยฮันส สเตราท 

ในสวนสาธารณะสตัทปารค 

 นําทานเขาชมภายในหองพระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอนแหงราชวงศฮับสเบิรก

ท่ีมีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวงัใดในยุโรป ท่ีมีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม  

  



นําทานสูยานชอปปงถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ท่ีมีรานคาแบรนดเนมมากมาย อยางคริสตัลสวารอฟสกี-้

หลุยสวิตตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวสิเซอรแลนด ฯลฯ และยังเปนยานใจกลางเมืองเกาท่ีทานสามารถเดินชม 

มหาวิหารเซนตสตีเฟนท่ีสรางในสไตลโกธิคท่ีงดงาม ..ใหทานไดถายรูปกับปราสาทฮอฟบวรก 

เท่ียง *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อมีเวลาชอปปงท่ี ถนนคารทเนอสตารทเซ *.*.*.  

บาย นําทานเดินทางสู เมืองบูดาเปสต (BUDAPEST) (196 กม.)  เมืองท่ีต้ังอยูสองฝงแมนาดานูบแยกเปนเมืองเกา 

และเมืองใหม อนัไดแกเมือง บูดา และ เปสต อันเปนท่ีมาของคําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวนัออก  

คํ่า ***อิสระอาหารม้ือคํ่า ตามอัธยาศัย *** 

ท่ีพัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีเจ็ด  บูดาเปสต 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทาน ชมบูดาเปสต เมืองท่ีต้ังอยูสองฝงแมนา โดยฝงดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝงตะวันตกและฝงเปสตเปน

เมืองใหมอยูฝงตะวันออก ถายรูปกับปอม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งปอมปราการชาวประมง อนุสรณจาก

การสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลท่ีรุกรานบูดาเปสต ในชวงปค.ศ.1241 จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศน

งดงามของตัวเมืองได  

จากน้ันอิสระใหทานถายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกท่ีไดรับผลกระทบจาก

การปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนท่ีสวยงามท่ีสุดของบูดาเปสตท่ีมีอาคารสวยงามหลายอาคาร 

นําทานถายรูปกับลานฮีโรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ป ของประเทศฮังการี 

นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝงแมนํ้าดานูบ 

  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

บาย ใหทานไดอิสระกับการชอปปงสนิคาแบรนดเนมตางๆ ณ ถนน VACIUTCA  

 อิสระชอปปงสินคาพื้นเมืองและสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย 

คํ่า ***อิสระอาหารม้ือคํ่า ตามอัธยาศัย *** 

ท่ีพัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีแปด บูดาเปสต - กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัยพรอมท้ังเก็บสัมภาระ…นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

15.10 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK112/EK384 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบินดูไบ 2325-0305 *.*.*. 

วันท่ีเกา   สนามบินสวุรรณภูมิ 

12.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…. 

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

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจง

ใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 



หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ี 
อัตราคาใชจาย : 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 
เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว

เพ่ิม 

18-26 ม.ค. //8-16 ก.พ. 

7-15 มี.ค. // 11-19 มี.ค. 

18-26 มี.ค. // 21-29 มี.ค.  

2-10 เม.ย. // 5-13 เม.ย. 

22-30 เม.ย. // 29 เม.ย. - 7 พ.ค. 

1-9 พ.ค. // 6-14 พ.ค.  

30 พ.ค. - 7 มิ.ย. // 3-11 มิ.ย.  

23-31 ก.ค. 

42,999.- 9,500.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีนํ้ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

อัตราน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยู 

ภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกดิขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 

อยูในภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงานเทศกาลตางๆและงาน

แฟร,การประชมุ อันเปนผลทําใหตองการเปลีย่นยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสม

และผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก  

** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกนั จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) 

หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี

หองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถ

จัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า  

** กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการ

ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้า 

ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

1. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



2. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี)  

คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินทานละไมเกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

คารักษาพยาบาลสําหรับคนไขใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บปวย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนยายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลื่อนยายกลับประเทศ / คาใชจายในการสงศพหรืออัฐกลับประเทศ (เทาน้ัน) 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท]เทาน้ัน 

3. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

อัตราน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทาง 

สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทาง

หรือของมีคาท่ีสญูหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา  

5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  

7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 

8. คาวีซาเช็งเกน 4,700.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไมสามารถมาตามกําหนดได กรณีถามี 

คาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 

**กรณุาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรทีท่านไดรับถือเปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยเหตจุําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจรงิ 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมอืงที่เขาพกั เชน กรณทีี่เมืองน้ันมี
การจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพกัเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทานละ 3,000 
บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดนิทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บคาบริการทัวรเต็มจํานวนตามราคา
ทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามทีท่างบริษัทระบุขอความ
บางอยางในน้ันดวย เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบิน
และบริษัทตางประเทศ)) 

- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทตู (วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดข้ึนจริง เชน คาวีซาและคาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี
ออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครัง้นึง) 

-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหต,ุเจ็บปวย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามทีท่างสายการบินใหระบุขอความตามเง่ือนไข
สายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตวัแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของสายการบินและ
บริษัทตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจายที่ไมสามารถเรยีกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจาํตั๋ว หรือคาตัว๋
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวซีาและคาบริการย่ืนวีซากรณีทีท่านยื่นวีซาแลว  

หมายเหต ุ 



- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสยีหาย อันเกิดจากเหตสุุดวสิยัทีท่าง บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีทีท่านจะใชหนังสือเดินทาง
ราชการ (เลมสนํ้ีาเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง  
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุุกขอแลว ในกรณีที่
ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบรษัิทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทัง้น้ีข้ึนอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุุดวสิยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผู
รวมเดินทางเปนสําคญั…. 
- หลังจากที่มีการจองทวัรและไดชําระคามัดจาํทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบริษัทหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัท ทางบรษัิทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูทีจ่ะน่ังตองมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบินกําหนด เชน ตอง
เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉูุกเฉินได 
(นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสขุภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทาง
เจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลมืไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ )  
และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดคีืนเงินใหทั้งหมด
หักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทวัรอ่ืนใหถาตองการ 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา 
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจงสถานฑูต เพ่ือใหอยูในดลุพินิจของ 
สถานฑูต เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระ
เงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของเอกสารวีซา 
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา 
ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียม
ใหมทุกครั้ง  
 หากสถานทตูมกีารสุมเรยีกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ 
โปรดแตงกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
 ทางบริษัทฯ เปนแคตวัแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของ 
ทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรบัทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอแลว ใน 
กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทกุครั้งมฉิะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผดิชอบคาใชจายใดๆทั้งสิน้โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความปลอดภยัของผูรวม
เดินทางเปนสาํคัญ  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาทีเ่คยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รักเกียจ 
ของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรอืถือวามา
กลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชกัชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพ่ือความปลอดภัย / เวนมี 
ใบรับรองแพทย) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่าํกวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน 
จองทัวรเพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพ่ือหาขอสรุปรวมกัน) 
 ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ  
ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บรษัิทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายน้ันได 
 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบงานภายใน  
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรบัเปลี่ยน - เม่ือทานจองทัวรและชําระมดัจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรคประจําตัว หรอืไมสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทาน
เอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 



ขอความซ่ึงถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซ่ึงรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ีทองเท่ียวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุด
ในการเดินทาง ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของ
เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานท่ี
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล 
เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทาง
ทองเท่ียวท้ังใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ี
รับประกันในกรณีท่ีผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดาน
การความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม
คืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมท้ัง
ปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน
ตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิซีานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 
ชุด ในวันย่ืนวซีาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือ
เดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายกุารใชงานเหลือไม
นอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารดุ(หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่รูปถาย  
จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หามสวมแวนตา หรอืเครื่องประดับ ,  
ตองไมเปนรูปสติ๊กเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หาก
จําเปน** 
3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอืหุนสวน อายุ
ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สญัญาเชาที่ 
โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตาํแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคาํวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
(สถานทตูไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดย
การ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสดุทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
4.2 หากตองรบัรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทาง
ธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-
สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สตูิบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุ
ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบดิา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตร



เดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
กับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและ
มารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสาํเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครอง
บุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณกับบุตรที่
สถานทตูดวย 
7. กรณีลูกคาเคยมีวซีาเชงเกน ขอความกรณุารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + ชําระเงิน 

ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 

รายละเอยีด ประวัติสวนตัวของแตละทานท่ีตองกรอกใหครบท้ังหมดทุกชองตามความเปนจริง 

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขท่ีบัตรประชาชน 

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

 

เบอรโทรศัพทมือถอื ............................................................................................................................................................ 

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

 

พาสปอรต เลมเกา เลขท่ี / วันท่ีออก / วนัท่ีหมดอาย ุ

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

ท่ีอยูปจจุบัน / อาศัยมานานกีป่ /  เบอรบาน / เบอรมือถอื /สถานท่ีเกิด(จังหวัดท่ีเกิด) 

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

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

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  

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

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

 

อาชีพปจจุบัน / ช่ือและท่ีอยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน / วันเร่ิมงาน /  

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

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

*กรณียังศึกษาอยู ช่ือสถานศึกษาและท่ีอยู / เบอรโทร. 

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

*กรณีเด็กอายตํุ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดา นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด  

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

*กรณีเด็กอายตุ่าํกวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 

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

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทัวร 

 

รายการทัวร................................................................................วันเดินทาง.................................................................... 



ชื่อผูติดตอ...........................................................โทร............................................แฟกซ................................................ 

ท่ีอยูเพื่อติดตอรับเอกสาร................................................................................................................................................. 

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

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

จํานวนผูเดินทางท้ังหมด......................................คน  (ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป................ทาน) 

จํานวนหองพักท่ีใชท้ังหมด..............................หอง  (หองพักคู.................หองพักเด่ียว.............หองพัก 3 เตียง...........) 

                รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถกูตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 

**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอื่นตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 

อาหาร    ไมทานเน้ือวัว            ไมทานเน้ือหมู             ไมทานสัตวปก          ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่น ๆ................................................................................................................................................ 

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

ยืนยนัราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาต๋ัวเพิ่ม / ลด......................... 

 

ขาพเจารับทราบเง่ือนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว     ลงชื่อ..................................................ผูจอง 
(.......................................................)      

   

 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป ค.ศ. 
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