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วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ       

2 สนามบินมิวนิค – เมืองพสัเซา - เมืองนูเรมเบิร์ก -   Ringhotel Loews Merkur 4* 

3 เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน - กรุงเบอร์ลิน 
   

Vienna House Andel’s    
Berlin 4* 

4 กรุงเบอร์ลิน – เมืองพอสตด์มั – พระราชวงัซองซูวส์ี – ก าแพงเบอร์ลิน –  
ชอ้ปป้ิงคูดมั    

Vienna House Andel’s    
Berlin 4* 

5 กรุงเบอร์ลิน – เมืองไลป์ซิก – เมืองบมับิร์ก 
   

Hotel Bamberger Hof  
Bellevue 4* 

6 เมืองบมัเบิร์ก - เมืองเวร์ิซบวร์ก – เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - 
เมืองไฮเดลเบิร์ก    

NH Hirschberg Heidelberg 4* 

   7 สนามบินแฟรงเฟิร์ต  - -  

8 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -  

 
   ก าหนดการเดนิทาง 2563  มกราคม  19-26  
     กมุภาพนัธ์  4-11  
     มีนาคม  8-15 / 23-30 
     เมษายน  6-13 / 14-21 / 20-27 
     พฤษภาคม  2-9 / 23-30 
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22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบิน
ไทย (TG)  เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร 

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

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค  ประเทศเยอรมนี เทีย่วบินที ่TG 924 
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมนี   หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง ศุลกากร และรับสัมภาระ

แลว้รถโคช้รอรับ  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองพสัเซา (Passau) 
 (ระยะทางประมาณ 193 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 พสัเซาเป็นเมืองเก่านบั 1000 ปีซ่ึงตั้งอยูบ่นต าแหน่งท่ีแม่น ้ าอินน์ (Inn) และแม่น ้าอิลซ์ (Ilz) ไหลมาบรรจบกบัแม่น ้า

ดานูบ  (Donau) เมืองเก่าแก่แห่งน้ีมีโบสถบ์าร็อคและบา้นขนุนางสง่างามมากมายใหช่ื้นชม น าท่านชมมหาวิหาร
เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสะดุดตามากท่ีสุดของเมือง คุณลกัษณะท่ีโดดเด่น
คือหอแฝดและโดมแปดเหล่ียมกลางโบสถ ์ ภาพวาดและการตกแต่งภายในโบสถอ์า้งอิงทางศิลปะบาร็อคของอิตาลี
น าท่านชมศาลากลาง (Rathaus) ท่ีมีอายรุาว 800 ปี ผนงัของอาคารตกแต่งดว้ยภาพจิตรกรรม อิสระเท่ียวชมเมือง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

วนัแรกของการเดินทาง 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) 
 

- - - 

วนัทีส่อง (2) 
 

สนามบินมิวนิค – เมืองพสัเซา - เมืองนูเรมเบิร์ก - เทีย่ง ค ่า 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)   
 (ระยะทางประมาณ 228 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
 เมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของแควน้บาวาเรีย น าท่านชมวหิารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Kirche) ตกแต่ง

ในลกัษณะของสถาปัตยกรรมแบบยคุกลาง ชมน า้พุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) ชมคฤหาสน์ขุนนางนัสเซา 
(Nassau House) บา้นขนุนางชั้นสูงสมยัยคุกลางท่ีไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ดา้นนอกตกแต่งดูเป็นเหมือนป้อม
ปราการ ชมโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) เป็นโบสถท่ี์สร้างข้ึนในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณยอดแหลม
ของโบสถท่ี์เป็นหอนาฬิกา โดยความพิเศษของมนัก็คือ เม่ือเวลาเท่ียงตรงปุ๊บ เหล่าตุก๊ตาก็จะออกมาเตน้ระบ าใหเ้รา
ชม นอกจากนั้นก็ยงัมีหุ่นจกัรพรรดิและบริวารมาเล่นดนตรีขบักล่อมอยูข่า้งๆ ดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 พกัค้างคืน ณ Ringhotel Loews Merkur 4* หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) 
 (ระยะทางประมาณ 318 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) 
 เป็นเมืองท่ีไดรั้บสมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น ้าเอลเบ ้ เป็นท่ียอมรับวา่เป็นเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศเยอรมนี 

เมืองน้ีไดถู้กบูรณะข้ึนมาใหม่อยา่งสวยงามเน่ืองจากถูกท าลายในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเท่ียวชมเมืองเดรสเดนและถ่ายรูปกบัโบสถ์เฟราเอ่น (Frauenkirche) โบสถเ์ก่าแก่ ในยคุพระเจา้ออกสัตสั

ทรงโปรดใหส้ร้างเมืองในสไตลแ์บบบาร็อก น าท่านถ่ายภาพกบัพระราชวงัสวงิเกอร์ ผลงานช้ินเอกรูปแบบบาร็อก
บนฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้ บริเวณลานไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยน ้าพุและรูปป้ันมากมาย ผา่นชมโบสถ์ครอยซ์ ท่ี
เก่าแก่ของเมืองกล่าวกนัวา่ มีช้ินส่วนเล็กๆ ของไมก้างเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิบรรจุเอาไว ้ ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส านัก 
(Hofkirche), พพิธิภัณฑ์ด้านการขนส่ง (Verkehsmuseum) 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบอร์ลิน (Berlin)   
 (ระยะทางประมาณ 193 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 
 เมืองหลวงของประเทศเยอรมนี ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนติด 

1 ใน 5 ของทวปี เบอร์ลินนั้นเตม็ไปดว้ยสถานท่ีท่ีล ้าค่าทางประวติัศาสตร์มากมาย 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 พกัค้างคืน ณ  Vienna House Andel’s Berlin 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั 
 
 

วนัทีส่าม (3) 
 

เมืองนูเรมเบิร์ก – เมืองเดรสเดน - กรุงเบอร์ลนิ เช้า เทีย่ง ค ่า 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองพอสต์ดัม (Potsdam) 
 (ระยะทางประมาณ 30 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาท)ี 
 เมืองหลวงของรัฐบรันเดนบูร์กท่ีตั้งอยูบ่นบนแม่น ้าฮาเฟิล ทางดา้นตะวนัออกของประเทศเยอรมนี และอยูห่่างจาก

กรุงเบอร์ลินไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ภูมิทศัน์ท่ีสวยงามดว้ยเป็นเมืองท่ีประกอบไปดว้ยทะสาบท่ีเช่ือมต่อๆ กนั
น าท่านเข้าชมพระราชวงัซองซูซีส์ (Sanssouci) ตั้งอยูใ่นบริเวณสวนซองซูซี โดยถูกออกแบบก่อสร้างและตกแต่ง
ในสไตลศิ์ลปะแบบรอคโคโคท่ีหรูหราอลงัการบนยอดเนิน และมีสวนขั้นบนัไดท่ีปลูกตน้องุ่นเป็นทิวแถวอยู่
ดา้นหนา้ เพื่อให้เป็นท่ีประทบัพกัผอ่นในช่วงฤดูร้อนของพระเจา้ฟรีดริชท่ี 2 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเท่ียวชมกรุงเบอร์ลิน เข้าสู่เขตอสีต์-ไซด์-แกลลอร่ี ท่ีทิ้งร่องรอยของก าแพงเบอร์ลิน ก าแพงท่ีมีความยาวกวา่ 

100 ไมล ์สูง 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดท่ีเกิดจากศิลปินกวา่ 118 ท่าน บนซากก าแพงกวา่ 1,200 หลา     ชม
เช็คพอยท์ชาร์ล ี (Checkpoint Charlie) ซ่ึงเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหวา่งอเมริกนัและรัสเซีย  น าท่าน
ถ่ายรูปคู่กบัเบอร์ลนิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเยอรมนี   ประตูบันเดนบวร์ก ประตูสัญลกัษณ์ของ
เมือง ผา่นชมจตุัรัสโพสตแ์ดมเมอร์ อสิระให้ท่านช้อปป้ิงย่านเดอะคัวฟัวชเตนดัมหรือคูดัม   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
 พกัค้างคืน ณ  Vienna House Andel’s Berlin 4*หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองไลป์ซิก (Leipzig) 
 (ระยะทางประมาณ 189 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 
 น าท่านชมบ้านเรือน อาคารสถาปัตยกรรม ท่ียงัคงสภาพเดิมของยคุกลางมาไดจ้นถึงทุกวนัน้ี โดยเฉพาะในเขตเมือง

เก่าจะเตม็ไปดว้ยโบสถ ์ พิพิธภณัฑ ์ และสถาปัตยกรรมของยคุกลาง ณ ท่ีจตุัรัสของเมือง ชมศาลาว่าการเมืองเก่า  
สร้างตั้งแต่ปี 1556  ดว้ยศิลปะแบบเรเนอซองส์ และนบัวา่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เยอรมนั ท่ียงัหลงเหลืออยูม่าจนถึงทุกวนัน้ี ดว้ยขนาดท่ียาวเกือบ 100 เมตรและหอคอยสูง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง   
 น าท่านสู่ เมืองบัมเบิร์ก (Bamberg) 

(ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

วนัทีส่ี่ (4) 
 

 กรุงเบอร์ลนิ – เมืองพอสต์ดัม – พระราชวงัซองซูวส์ี –  
ก าแพงเบอร์ลิน – ช้อปป้ิงคูดัม 

เช้า เทีย่ง ค ่า 

วนัที่ห้า (5) 
 

กรุงเบอร์ลนิ – เมืองไลป์ซิก – เมืองบัมบิร์ก 
 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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 เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในรัฐบาวาเรีย เยอรมนี ดว้ยเป็นเมืองแห่งศูนยร์วมทางประวติัศาสตร์ท่ีมี
ความโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรม และมรดกทางวฒันธรรมท่ีไดรั้บการเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี จนท าใหท่ี้น่ี
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกเม่ือปี 1993 น าท่านชมศาลาว่าการเมืองเก่า (Altes 
Rathaus) ตั้งอยูก่ลางเมืองแบมเบิร์กบนสะพาน Obere Brücke สร้างคล่อมแม่น ้าเร็กนิทซ์ ซ่ึงปัจจุบนัท่ีน่ีไดถู้ก
เปล่ียนใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ ์ Sammlung Ludwig Collection Bamberg  ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑค์อลเลกชนัพอร์ซเลนหรือ
พิพิธภณัฑเ์คร่ืองกระเบ้ือง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 พกัค้างคืน ณ  Hotel Bamberger Hof Bellevue 4* หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg) 

(ระยะทางประมาณ 95 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.10 ชม.) 
 เมืองบนเนินเขาแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดแห่งหน่ึงในเยอรมนี ลกัษณะของเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยอาคาร

และบา้นเรือนในสไตลบ์าโร้ก น าท่านชมป้อมมาเรียนแบร์ก (Marienberg Fortress) ถูกสร้างมาตั้งแต่ช่วงก่อน
คริสตกาลโดยชาวเคลท ์ เพื่อใชเ้ป็นท่ีหลบภยั กระทัง่คริสตศ์ตวรรษท่ี 13 ก็ไดส้ร้างเพิ่มเติมบนพื้นท่ีเดิมของโบสถ์
มาเรียนเคียเชอร์ น าท่านชมสะพานอลัเทอไมน์บรอค (Altemainbruecke) สะพานเก่าขา้มแม่น ้าไมน์ จุดเด่นท่ีสุด
คือรูปป้ันของนกับุญทั้งหลายท่ีตั้งเรียงรายอยูท่ ั้งสองขา้งสะพาน ซ่ึงสะพานหินแห่งน้ีตามประวติัคือสร้างในปี ค.ศ.
1473-1543 

 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) 
 (ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  
 น าท่านชมเมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์      เมืองโบราณจากยคุกลางแห่งแควน้บาวาเรีย ท่ียงัคงความ

สมบูรณ์แบบมาถึงยคุปัจจุบนั ดว้ยป้อมก าแพงเมืองสภาพสมบูรณ์ท่ีลอ้มรอบเมือง ท่ีเตม็ไปดว้ยอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค และเรอเนสซองส์ รวมไปถึงบา้นเรือนท่ีถูกสร้างในรูปแบบเยอรมนัขนานแทเ้อาไวต้ั้งแต่
โบราณ ชมอาคารบา้นเรือนในยคุกลาง ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐหลากสีสัน ก่อนจะมุงดว้ยหลงัคายอดแหลมสีส้ม   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) 
 (ระยะทางประมาณ 164 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)  
 ตั้งอยูใ่นรัฐบาเดน-เวร์ิทเทมแบร์ก ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถือเป็นเมืองท่ีเก่าแก่อายกุวา่พนัปีและ

เป็นเมืองมรดกโลก UNESCO เน่ืองจาก มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย และเป็นเมืองท่ีข้ึนช่ือในเร่ืองของความสวยงาม 

วนัที่หก (6) 
 

เมืองบัมเบิร์ก - เมืองเวร์ิซบวร์ก –  
เมืองโรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ - เมืองไฮเดลเบิร์ก 

เช้า เทีย่ง ค ่า 
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ความสง่า ความสงบร่มร่ืน น าท่านเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) เป็น 1 ใน landmark ท่ีมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในเยอรมนั ตั้งอยูบ่นเนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าเนคค่า โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยใหเ้ดินเล่น บริเวณสวนมีตน้ไม้
ใหญ่ เช่น ตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ ในฤดูใบไมผ้ลิมีสีสันสวยงามมาก เม่ือมองจากระเบียงปราสาทออกไปเห็นววิ
เมืองไฮเดลเบิร์ก แม่น ้าเนคการ์ สะพานKarl-Theodor-Heuss Bruecke ปราสาทน้ีประดบัดว้ยรูปป้ันของเหล่านกับุญ
ชาวเยอรมนัและเทพเจา้ชาวโรมนั ถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ สร้างข้ึนเม่ือปี 1300 ดว้ยหินทรายสีแดง โดยเจา้ชายเอ
เล็กเตอร์รูเปรคทท่ี์3 สไตลโ์กธิก-บารอก ถูกท าลายตอนท่ีฝร่ังเศลยดึเมืองไดแ้ละต่อมาไดรั้บการบูรณะ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
 พกัค้างคืน ณ  NH Hirschberg  Heidelberg  4*  หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต (Frankfurt Airport) มีเวลาใหท้่านไดท้  า Tax Refund คืนภาษี 

(ระยะทางประมาณ 86 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  
13.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 921 

06.25 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 

ผู้ใหญ่ / เด็ก 

19-26 มกราคม 63 76,900 73,900 69,900 15,000 -23,000 / -18,000 

4-11 กมุภาพนัธ์ 63 79,900 76,900 73,900 15,000 -23,000 / -18,000 

8-15 มนีาคม 63 76,900 73,900 69,900 15,000 -23,000 / -18,000 

 23-30 มนีาคม 63 76,900 73,900 69,900 15,000 -23,000 / -18,000 

วนัทีเ่จ็ด (7) 
 

สนามบินแฟรงเฟิร์ต เช้า - - 

วนัทีแ่ปด (8) 
 

สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

- - - 
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6-13 เมษายน 63 79,900 76,900 73,900 15,000 -23,000 / -18,000 

14-21 เมษายน 63 85,900 82,900 79,900 15,000 -25,000 / -19,000 

20-27 เมษายน 63 79,900 76,900 73,900 15,000 -23,000 / -18,000 

2-9 พฤษภาคม 63 79,900 76,900 73,900 15,000 -23,000 / -18,000 

23-30 พฤษภาคม 63 76,900 73,900 69,900 15,000 -23,000 / -18,000 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ย่ืนวซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
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 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทย แอร์เวย ์เส้นทางตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 ม.ค. 62  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้ง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน ้3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
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 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
**หากสถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พูดภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าวซ่ีาเชงเก้นประเทศเยอรมนี 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด ต่อวนั  

 
 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
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***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 

 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 

 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (คืนค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด) 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  30-44 วนั    ยดึเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-29 วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  8-14  วนั     ไม่คืนค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-7  วนั    ไม่คืนค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแลว้ ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวซ่ีา ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามทีส่ถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) หากผลวซ่ีาออกมาวา่
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย่ืนไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณีทีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนย่ืน ให้กบัท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการย่ืนวซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมย่ืนวซ่ีาหลงักรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
เกดิขึน้(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 

ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยืน่วซ่ีา ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณีหากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านที่เป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เน้ือ / ไก่ / ปลา หรืออ่ืนๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น า้หนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึน้เคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณีทีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่

ในประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเง่ือนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเง่ือนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี 1 ชุด 
ใช้เวลาย่ืนวซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัท าการ) 

ในการย่ืนวซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมาย่ืนวซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพ่ือมาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 
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2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกต ิจ  านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจ าแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงิน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวี
ซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที่ย่ืนวซ่ีา
ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณีทีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพ่ือแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อ่ืน จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีทีเ่ป็น
พนักงานบริษัท
ทัว่ไป 

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพ่ือเดินทางท่องเที่ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน 

 (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 
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กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้
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