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  เวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกั  

  อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่อนิบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่แมน่ า้อนิส์แมน่ า้อนิส์    

  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย์  

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติที่เสน่หข์องธรรมชาติที่ดึงดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณแ์บบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หาดึงดูดความเรยีบงา่ยทีส่มบูรณแ์บบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หา   

  มวินิคมวินิค  เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยีเมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรยี  

  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกลิเบริ ์แองเกลิเบริ ์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดีตหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ า้รอยซที่โอบล ้อดีตหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ า้รอยซที่โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอมไปดว้ยเทอืกเขาสูง  

  ยอดเขาทติลสิยอดเขาทติลสิ  TTiittlliiss  กระเชา้หมนุได ้กระเชา้หมนุได ้336600  องศาองศา  ((OOPPTTIIOONNNNAALL))  

  ซูรคิ เมอืงวฒันธรรมของสวิซูรคิ เมอืงวฒันธรรมของสวิตตเซอรแ์ลนด์เซอรแ์ลนด์        

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

23.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

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

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

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

03.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK377/EK135 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ : 0715-0935 น.*.*.*. 

13.15 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึ สนามบนิเมอืงเวนิส หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้   

 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรอืตรอนเชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส.. 

จากนัน้น าท่าน ลอ่งเรอื ไปตามล าคลองสู่ท่าซานมารโ์ค น าท่านชมจตัรุสั

ซานมารโ์ค  มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิง่

ก่อสรา้งที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ...ซึง่เคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล 

และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี *.*.*. ไมร่วมค่านัง่เรอืกอนโดลา่ท่านละ 20.- Euro (1 ล  าสามารถนัง่ได ้

5-6ท่าน) *.*.*. 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  RUSSOTT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ ––  ซาลเบริก์ซาลเบริก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรยี (388 กโิลเมตร) เมอืงเลก็ๆ รมิแมน่ า้

อนิน ์อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ที่โอบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียน

แอลป์ อยู่ทางตะวนัตกในประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงขนาดเลก็ริมแมน่ า้อนิน ์ถกูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอนิบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัย่านชอ้ปป้ิง

สมยัใหม ่ตรงกลางถนนเป็นทีต่ ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับุญแอนน)์ ซึง่ต ัง้ขึ้นเพือ่ร  าลกึถงึการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรยีออกไปจากเมอืง ..น าท่านสู่ย่านเมอืงเก่าที่ยงัคงสภาพและบรรยากาศ

ของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคารบา้นเรอืนทีม่อีารค์เดคชัน้ลา่งและมมีขุยืน่ออกมาที่

ช ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส ์  น าท่าน

ชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ทีส่รา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแมก็ซมิิ

เลีย่นที ่1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ า

เมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึง่เคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละ



 

บคุคลชัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สีข่องการเดินทางที่สีข่องการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพือ่เดนิเลน่ในเมอืงเก่าทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงที่ไมซ่  า้แบบเมอืงใดในโลก 

ชมสวนมริาเบล ที่เตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากทีส่วยงามอกีฉากหน่ึง ใน

ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมู่บา้นมรดก

โลกแสนสวยทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..

หมูบ่า้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบทีม่ปีระชากร

อาศยัอยู่ไมถ่งึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภเูขาสูง

ชนั บา้นเรอืนในเมอืงน้ีต ัง้อยู่บนเน้ือทีแ่คบๆ รมิทะเลสาบ 

Hallstatter See จงึตอ้งสรา้งลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆ ตามแนวเขา

เหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เน่ืองจากเขาตัง้สูงชนัเหนือผนืน า้จงึไมม่ทีี่ราบ

พอทีจ่ะสรา้งถนนใหร้ถวิง่ได ้มแีต่ทางเดินแคบๆ ผ่านหนา้บา้นทีเ่รยีงซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆ ขึ้นไปตามไหลเ่ขาเท่านัน้ 

ดนิแดนแถบน้ีพบร่องรอยผูค้นทีอ่าศยัมานานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัศิาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนครสิตกาล เพราะทีน่ี่เป็น

แหลง่เกลอืขนาดใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนครสิตกาล 

  อสิระอาหารกลางวนัที่หมู่บา้นฮอลสตทั 

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

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กโิลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอน

ใต ้เป็นเมอืงทีม่บีรรยากาศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมภิาค และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ีเ่ด่นทีสุ่ดในประเทศ

เยอรมนีอกีหลายแห่ง…..จากนัน้น าท่านชมอาคารบา้นเรอืนทีเ่ก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนั

รุ่งเรอืงของราชวงศ ์WITTELSBACH บรเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) 

ซึง่ถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นทีท่ีด่ีทีสุ่ดส าหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางทีน่ี่

เคยเป็นตลาด แต่ปจัจบุนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึง่มสีิง่ทีน่่าชมมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั  FERINGAPARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 



 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  ทะเลสาบททิเิช่ทะเลสาบททิเิช่  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กโิลเมตร) 

เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น าท่านเดนิทาง

..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 

กโิลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาตดิต่อหวัหนา้

ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกต)ิ 

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

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบททิเิช่ ซึง่ต ัง้อยู่ในเขาป่าด า BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให ้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึอย่างมากมายตามอธัยาศยั เช่น นาฬกิากุก๊กรู 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั  HOFGUT STERNEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แอแองเกลิเบริก์งเกลิเบริก์  ––  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ ––  ซูรคิซูรคิ  ––  น ้ าตกไรน์ น ้ าตกไรน์ ––  ดูไบดูไบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ *.*. 

น าท่านลงจากเขาเพือ่เดินทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) (52.4 กโิลเมตร) เมอืงพกัตากอากาศที่มนีกัท่องเทีย่วมาก

ทีสุ่ดในสวสิฯ แต่ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

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

บา่ย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่

แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหาร

รบัจา้งชาวสวสิซึง่ท  างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่ง

ฝร ัง่เศส น าท่านเดนิขา้มสะพานไม ้ทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ 

(KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้ม

แมน่ า้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของ

สวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอ

เรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ (ZURICH) (63 กโิลเมตร) 

เมอืงศูนยก์ลางทางการคา้ การเงนิ และการธนาคารทีส่  าคญัและ

ใหญ่ทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาฟเฮา้เซ่น (SCHAFFHAUSEN) (50 

กโิลเมตร)  ...อสิระถ่ายรูปกบัความสวยงามของน า้ตกไรน ์(RHEINFALL) ไดเ้วลาอนัสมควร..น าท่านเดนิทางสู่

สนามบนิซูรคิ เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.55 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK086 /EK372 



 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ : 0710-0930 น. *.*.*. 

18.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

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

 

อตัราค่าใชจ้า่ย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

23-29 ม.ค. / 5-11 ก.พ. / 19-25 ก.พ. 

12-18 มี.ค. / 19-25 ม.ีค.  

1-7 เม.ย. / 28 เม.ย. – 4 พ.ค. 

30 เม.ย. – 6 พ.ค. / 5-11 พ.ค. 

29 พ.ค. – 4 มิ.ย. / 2-8 มิ.ย. 

39,999.- 

 

9,500.- 

 

23-29 ก.ค. 40,999.- 9,500.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

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

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมือง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

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

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 



 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ า่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบน า้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

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

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

เกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ ท่านละ 4,700.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยืน่วซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไม่สามารถมาตาม 

ก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มลูเบื้องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา  

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซี่าได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 



 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศึ่กษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรอืศึกษาอยู่

เท่านัน้  

4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม  

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนันับจากวนัจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย

เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวนัเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 

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

บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / 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 ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วนักอ่นการเดนิทาง  

- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม
เดนิทางเป็นส าคญั…. 

- หลงัจากทีม่กีารจองทวัรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทวัรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กบัทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง

เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ 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 ไมว่า่จะเป็นการช 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) 

 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทวัรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

นัน้ได ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะท 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
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่ีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ

เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอ

สงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดนิทางในคร้ังนี”้ 

 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี ในทกุกรณี***  



 

 
ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุในวนัยืน่วี

ซา่หนังสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 

1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่

ดว้ย)  

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

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

จ าเป็น** 

 
3. หลกัฐานการท างาน  

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่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 ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ 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-สกลุ

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 
- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุห ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

กบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุรที่
สถานทตูดว้ย 

 

7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 

 


