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ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลสเ์บิรก์ – ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก  กรุงเทพฯ-มิวนิค 

16.00 น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.35 น.   ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 / EK053  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 0330-0710 *.*.*. 

วนัที่สอง  มิวนิค-ซาลบูรก์-ฮอลสตทั-มิวนิค 

07.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) (178 กม.) ประเทศออสเตรยี ซึง่ต ัง้อยู่ทางทศิใตข้อง

สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบ

ตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืงซาลบูรก์  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึง่เป็นสวนสวยประจ าเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก 

“เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมไิดเ้ปลีย่นแปลงแต่อย่างใด น าท่านชม

เมอืงซาลสบ์วรก์ ที่มชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบารอ็ค ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่า 

จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ า้ซาลซคั (Salzach) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์เป็นบา้นเกดิของคีตกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่า วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โม

สาท  ….น าท่านขา้มแมน่ า้ซาลสซ์คัสู่ ย่านเมอืงเก่า และแวะเกบ็บนัทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ที่ต ัง้โดดเด่น

อยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า  

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.)  เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 

ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหล

ของนกัเดนิทางมากมาย …. 

 จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรยีกว่า“ซ ีสตราซ” (SEE STRASSE) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืน

สไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงั

ลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนน ซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรสัประจ า

เมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยน า้พกุลางลานและอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กม.) มหานครแห่งแควน้ทางตอนใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศ

รื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภมูภิาค และเป็น

เจา้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอกีหลายแห่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (133 กม.) น าท่านนัง่รถบสัทอ้งถิน่ (กรณีหมิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึ้น

ไดน้กัท่องเทีย่วตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ใหท่้านได ้

ถ่ายรูป (ดา้นหนา้) กบัความสวยงามของตวัปราสาทดา้นหนา้ซึง่เป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลนด…์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (110 กม.)  น าท่านชมสถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่าง

สวยงามคลาสสคิหรอืทนัสมยั อาท ิจตัรุสัมาเรียน (MARIEN PLATZ) ศูนยร์วมกจิกรรมนานาชนิดของชาว

มวินิค ถ่ายรูปคู่กบัศาลากลางมวินิค ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวั

หอคอย มคีวามสูงถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านส าคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ ทีต่ ัง้ของโอเปร่าเฮา้ส ์

พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดีและการจดัเกบ็ภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.  

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ 

ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีารบูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชื่นชม 



 

 

จากประวตัศิาสตรท์ี่ยาวนาน มคีวามส าคญัและโดดเด่นใน การอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์าร

ยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีนเมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของ

หลายครัง้หลายคราแต่กย็งัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา  

น าท่านชมเมอืงโบราณที่มอีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จาก

การก่อตัง้เมอืงของตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเป็น

ของอาณาจกัรโบฮีเมยี และบาวาเรยี สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมา

อยู่ในการปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และ

ครุมลอฟกเ็จรญิขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการ

คา้ขายในอดีตและยงัไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืง

มรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

น าท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (172 กม.) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ทีสุ่ดในสาธารณรฐัเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็น

เมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเลน่ย่าน จตัรุสัเมอืงเก่า ทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไป ดว้ยรา้นขาย

ของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีคริสตลันัน้เป็นที่รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดา

พระราชวงัต่างๆกนิ็ยมนาไปเป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที่  

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  ปราก - บาตสิลาวา(สโลวาเกยี)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แมน่ า้ 

วลัตาวา อดตีที่ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นทีท่าการของคณะ

รฐับาล น าท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่

แมน่ า้ ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอด

โบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานที่

สวยงาม ชมอาคารส าคญัๆ มากมาย จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของ

ตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม น า

ท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้ม

แมน่ า้วลัตาวาสญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของปรากทีส่รา้งขึ้นในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานที่ทีเ่หลา่ศิลปิน

ต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยวและผูท้ีส่นใจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ กรุงบาตสิลาว่า (BRATISLAVA) (333 กม.) ประเทศสโลวคั เมอืงหลวงของสาธารณรฐั สโลวา

เกยี และเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสโลวาเกียบน 2 ฝัง่ของแมน่ า้ดานูบ มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9A


 

 

อาณาเขตติดกบัสาธารณรฐัออสเตรยี และสาธารณรฐัฮงัการี จงึเป็นเมอืงหลวงแห่งเดียวในโลกที่มอีาณาเขตตดิต่อ

กบั 2 ประเทศ เมอืงบราราตสิลาวา และกรุงเวยีนนายงัเป็นเมอืงหลวง 2 แห่งที่ต ัง้อยู่ใกล ้ .... 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  บราตสิลาวา - PARNDOF OUTLEET - พระราชวงัเชิรน์บรุน - เวยีนนา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของเมอืงบราตสิลาวา บรเิวณถนนไมเคิล อนัเป็นทีต่ ัง้ของอาคารเก่าหลากสสีนัในสไตล์

อารต์นูโว โดยมอีดีตอาคารรฐัสภา ทีป่จัจบุนักลายเป็นหอสมดุ  ประจ าเมอืง แต่ที่เติมบรรยากาศคลาสสกิใหแ้ก่

ถนนไมเคิล นัน้กค็ือ MICHAEL’S GATE ประตูเมอืงเพยีงหลงัเดยีวจากจ านวน 4 หลงัที่ยงัหลงเหลอือยู่จาก

ศตวรรษที ่13 โดดเด่นเป็นตระหงา่นตรงทีย่อดโดมทรงหวัหอมทีท่  าเป็น 3 ช ัน้ 

น าท่านชอ้ปป้ิง พารน์ดอ็ฟเอาทเ์ลท (DESIGNER OUTLET PARNDORF) (35 กม.) เอาทเ์ลทแห่งแรงของ

ออสเตรีย ที่ต ัง้อยู่ระหว่างเมอืงหลวงของ 2 ประเทศ คือออสเตรยีและสโลวคั ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาท ิPrada, Gucci, Hugo Boss,Polo Ralph Lauren, Calvin Klein มากมาย 

*.*.*. ในกรณีที ่พารน์ดอ็ฟเอาทเ์ลท (DESIGNER OUTLET PARNDORF)ปิด ทางบรษิทัฯ ใคร่ขอปรบัรายการทวัรเ์อาทเ์ลท ให ้

เหมาระสมกบัรายการการทวัร ์ต่อไป... *.*.*. 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่OUTLET อย่างเตม็ที่ *.*.*. 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (48 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และ

เป็นเมอืงเกดิของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ีโ่ด่งดงั ชม อนุสาวรยี ์โยฮนัส ์สเตราท ์ใน

สวนสาธารณะสตทัปารค์ 

 น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์

ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  

  

น าท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตลัสวารอฟสกี้-

หลุยสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที่ท่านสามารถเดินชม 

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม ..ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

ค า่  *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*.  

ทีพ่กั VIENNA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  เวยีนนา - บูดาเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (243 กม.) เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า และ

เมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นทีม่าของค าว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2


 

 

บา่ย อสิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA … 

16.00 น. น าท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ….จากนัน้น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่

โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็นเมอืงใหมอ่ยู่ฝัง่

ตะวนัออก ...ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการ

ชาวประมง อนุสรณจ์ากการสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์

ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศันง์ดงามของตวัเมอืงได ้….อสิระ

ใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บั

ผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงาม

หลายอาคาร น าท่านถ่ายรูปกบัลานฮโีร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการี 

ค า่ *.*.*. อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั *.*.*. 

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่แปด บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ…น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.50 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK112/EK376 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 2305-0330 *.*.*. 

วนัที่เกา้   สนามบนิสุวรรณภมิู 

12.35 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…. 

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

อตัราค่าใชจ้า่ย : 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 

28 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 
57,999.- 10,500.- 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 



 

 

 
 



 

 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจาก 

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ



 

 

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 
 

**กรุณาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลูกคา้** 

 
เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทาง
โดยเหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 
บาท 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทวัรเ์ต็มจ านวนตามราคา
ทวัร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุตัเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตวัแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทตา่งประเทศ)) 
- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ หรอืคา่ตัว๋

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  
หมายเหตุ  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่

ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู ้

ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั…. 
- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระ

โดยตรงกับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทาง
เจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  

และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด
หักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 

สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่

ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 

ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม

ใหมท่กุครัง้  

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 

โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 

ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคญั  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 

ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 

จองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายนัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

 

 



 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุ
ในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 
ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของ
เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที่
เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล 
เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง
ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ที่
รับประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้น
การความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่
คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้
ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและค านึงถงึผลประโยชน์

ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดนิทางในคร้ังนี”้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี ในทุกกรณี***  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 

ชุด ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื
เดนิทางออกมาได ้

 

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถา่ย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดบั ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร์ **แนะน าใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หาก

จ าเป็น** 
3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน  

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

- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 
• หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 

STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 
4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชือ่-

สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 



 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและ

มารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง

บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่

สถานทตูดว้ย 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + ช าระเงนิ 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิ่วนตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถอื ............................................................................................................................................................ 

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

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

ที่อยู่ปจัจุบนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

*กรณียงัศึกษาอยู่ ช่ือสถานศึกษาและที่อยู่ / เบอรโ์ทร. 

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

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

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

*กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกดิ 

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


