
 

 

 

รหัสทัวร 1900027 
ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 
9วัน 6คืน (EK) 
ปราสาทนอยชวานสไตน– ป�อมชาวประมง – ฮีโรสแควร – ลองเรือแมน้ํา
ดานูบ – เชสก้ีคลุมลอฟ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-มิวนิค 
16.00น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 

เคานเตอร T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกบัเจาหนาที่บริษทัฯ คอยอา
นวยความสะดวก 

20.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 / EK053  
  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 0330-0710*.*.*. 
 
วันทีส่อง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-มิวนิค 
07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินมวินิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธกีารและขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมอืงและตรวจรับสมัภาระตางๆ เรียบรอยแลว 
 นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (161 กม.)  นําทานน่ังรถบัสทองถิ่น (กรณี

หิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเที่ยวตองเดินขึ้นเทาน้ัน) ขึ้นสูปราสาทนอย
ชวานสไตน ใหทานไดถายรูปกบัความสวยงามของตัวปราสาทดานหนาซึง่เปนตนแบบ
ปราสาทของในดีสนียแลนด… 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมวินิค (MUNICH) (122 กม.) ที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมใน

หลายรูปแบบ อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาท ิจัตุรัสมาเรียน (Marien 
Platz) ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถายรูปคูกบัศาลากลางมวินิค ที่สราง
เมื่อป ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆังอันมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ต้ังอยูตัวหอคอย มคีวาม
สูงถงึ 278 ฟุต ผานชมยานสําคัญๆบนถนนแมกซมิิเลี่ยน สตราเซ ทีต้ั่งของ 
โอเปราเฮาส พิพธิภัณฑเรสซิเดนท  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันทีส่าม ซาลบูรก - ฮอลสตัท - เชสกี้คลุมลอฟ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมือง

ซาลบูรก (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งต้ังอยูทางทิศใตของ
สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย เนิน
ภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูรก นําทาน ถายรูปสวนมิ



 

 

 

ราแบล ซึ่งเปนสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากตนๆของภาพยนตรอมตะกอง
โลก “เร่ืองเดอะซาวดออฟมิวสิค” แมเวลาผานไปเน่ินนานมากแตสวนแหงน้ีมิได
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด นําทานชมเมืองซาลสบวรก ที่มีช่ือเสียงในสถาปตยกรรม
บาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1997 ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซาลซัค 
(Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป�เปนบานเกิดของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท  ….นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสู ยาน
เมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ต้ังโดดเดนอยูบนเนิน
เหนือเมืองเกา นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)  เมือง
มรดกโลกที่เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีต
ประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยังมีทิวทศันทีส่วยงามเปนที่หลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี สตราซ” 

(See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ที่
ศิลปนพื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย 
บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเปนช้ันๆ และบานแตละหลังลวน
ประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ทาน
จะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม ประดับดวยน้ําพุกลางลานและ
อาคารบานเรือนที่สวยงาม นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้  คลุมลอฟ (CESKY 
KRUMLOV) (221 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคย
เปนศูนยกลางดานการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.
1993 ได รับการประกาศวาเปนเมืองที่ได รับการอนุรักษและภายหลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคาร
และปราสาทคร้ังใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม จากประวัติศาสตรที่
ยาวนาน มีความสําคัญและโดดเดนใน การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําให
องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.1992  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก   OLD INN HOTEL หรือเทียบเทา   
 



 

 

 

 
วันทีส่ี ่ เชสกีค้ลุมลอฟ – พิลเซน - คาโรววีารี ่- ปราก 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมจากน้ันนําทานถายรูปกับปราสาท

คลุมลอฟ ที่ไดรับการเปล่ียนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย เปล่ียนมือเจาของหลาย
คร้ังหลายคราแตก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต้ั่งอยูบนเนินเขาในคุงน้ําวัลตาวา นํา
ทานชมเมอืงโบราณที่มอีายมุาต้ังแตศตวรรษที่ 11 จากการกอต้ังเมอืงของตระกูล 
ROZMBERK จนกลายมาเปนของอาณาจกัรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สดุทายเมืองก็
กลับมาอยูในการปกครองของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญ
ขึ้นเร่ือยๆ จากการทีอ่ยูในเสนทางการคาขายในอดตีและยังไดรับการยกยองใหเปน 1 
ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกต้ังแตป ค.ศ.1992 นําทาน
เดินทางสู เมอืงพิลเซน เมืองเบียรของประเทศเชค จากน้ันนําทานเดินทางสู เมอืงคารโล
วีวารี (KARLOVY VARY) (298  กม.)  ต้ังอยูบนสองฝم�งแมนาเทปลา เปนเมอืงที่
สวยงาม เต็มไปดวยป�าไม และโดงดังจากเร่ืองราวของน้ําแรรอน *.*.*. อิสระอาหาร
กลางวัน *.*.*. นําทานเดินชมเมอืงคารโลวารี หรือที่รูจกัในนาม เมอืงน้ําแร เมืองที่สวย
ทีส่ดุแหงหน่ึงของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยูในหบุเขาสองฝم�งแมนาเทบลา ดินแดนแหงน้ี
เปนที่คนพบแหลงนาแรรอนธรรมชาติและมีบอนาพุรอนถงึ 12 แหง ที่รอนที่สุด อยูใน
ศูนยนิทรรศการทีม่คีวามรอนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนาแร 
นักทองเที่ยวสามารถชิมนาแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษที่ทาํจากพอรซเลนในเมอืงน้ี
เทาน้ัน เมืองน้ีเปนที่นิยมในการเขาคอรสสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปตยกรรม
ที่งดงาม เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเปนอยางยิง่ อาทิ โบสถของแมร่ี เมดิลีน และ
โบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซวิหารของเซนตปเตอร และเซนตปอล อาคารกอสราง
ในสถาปตยกรรม ทูโอดอร หรือหาซือ้เหลาพื้นเมืองทีม่ีช่ือเสียง BECHEROVKA 
โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลติจากสมุนไพร เปนของที่ระลึก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เปดโบฮีเมียน   
 นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแหงปราสาทรอยยอด ปราก

เปนเมืองหลวงและเมอืงใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน 
ป ค.ศ.1992 องคการยูเนสโก ไดประกาศให ปรากเปนเมอืงมรดกโลก นาทานเดินเลน
ยาน จตุัรัสเมืองเกา ทีม่ีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดวยรานขายของ



 

 

 

นานาชนิด รวมทัง้รานคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเปนที่รูจกัและใหการยอมรับกันทัว่ 
ยุโรปแมแตบรรดาพระราชวงัตางๆก็นิยมนาไปเปนเคร่ืองประดับ หรือชอโคมระยาที่  

ที่พัก   DUO HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่หา ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแหงกรุงปราก ที่ต้ังอยูบนเนินเขา
ริมฝم�งแมน้ําวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทาการของ
คณะรัฐบาล นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยูคนละ
ฝم�งแมน้ํา ที่ทานจะเห็นถึงช่ือที่มาของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ที่ทานจะเห็นยอด
แหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีกดวยเดินผานเขตอุทยานที่
สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย จากน้ันนาทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทที่มี
มหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจาราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับดวย
กระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุงปราก ที่ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสูสะพานชารลส ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวาสัญลักษณที่
สําคัญของปรากที่สรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลา
ศิลปนตางๆนาผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงบาติสลาวา (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวคั ชม

ภายนอกของปราสาทแหง 
บาติสลาวา *.*อิสระอาหารค่ํา *.* 

ที่พัก   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
วันทีห่ก เวียนนา - พระราชวงัเชิรนบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา 

(VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.) เปนนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และ
เปนเมืองเกิดของ ทานโยฮันส สเตราท บิดาแหงเพลงเวียนนา วอลทซที่โดงดัง ชม 



 

 

 

อนุสาวรีย โยฮนัส สเตราท ในสวนสาธารณะสตัทปารคนําทานเขาชมภายในหอง
พระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอนแหงราชวงศฮับ
สเบิรกทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญไมแพพระราชวังใดในยุโรป ทีม่ีการตกแตงหอง
ประดับอยูอยางสวยงามนําทานสูยานชอปปم�งถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคา
แบรนดเนมมากมาย อยางคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยสวติตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอ
สวิสเซอรแลนด ฯลฯ และยงัเปนยานใจกลางเมืองเกาที่ทานสามารถเดินชม มหาวิหาร
เซนตสตีเฟ�นที่สรางในสไตลโกธคิทีง่ดงาม ..ใหทานไดถายรูปกับปราสาทฮอฟบวรก 

เที่ยง *อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวนัเพื่อมีเวลาชอปปم�งที ่ถนนคารทเนอสตารทเซ * 
บาย นําทานสู PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ชอปปم�งสินคาแบรนดราคาถูกตาม

อัธยาศัย 
ค่ํา  *. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ํา เพื่อมีเวลาชอปปم�งที ่OUTLET อยางเต็มที ่*.นํา

ทานเดินทางสู เมอืงบูดาเปสต (BUDAPEST) (196 กม.)  เมืองทีต้ั่งอยูสองฝم�งแมนา
ดานูบแยกเปนเมืองเกา และเมืองใหม อันไดแกเมอืง บูดา และ เปสต อันเปนทีม่าของ
คําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก  

ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันที่เจ็ด บูดาเปสต 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทาน ชมบูดาเปสต เมอืงที่ต้ังอยู

สองฝم�งแมนา โดยฝم�งดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝم�งตะวันตกและฝم�งเปสตเปนเมอืงใหมอยู
ฝم�งตะวันออก ถายรูปกับป�อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป�อมปราการ
ชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต 
ในชวงปค.ศ.1241 จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทิวทศันงดงามของตวัเมืองได จากน้ัน
อิสระใหทานถายรูปกบัมหาวิหารแมททอัิส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกที่
ไดรับผลกระทบจากการปกครองในแตละยคุแตละสมัย ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สดุ
ของบูดาเปสตทีม่ีอาคารสวยงามหลายอาคารนําทานถายรูปกบัลานฮีโรสแควร อนุสรณ
สถาน 1,000 ป ของประเทศฮงัการีนําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝم�งแมน้ํา
ดานูบ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
บาย ใหทานไดอิสระกบัการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตางๆ ณ ถนน VACIUTCA  



 

 

 

 อิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมืองและสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย 
ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วันทีแ่ปด บูดาเปสต - กรุงเทพฯ 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผอนตามอัธยาศัยพรอมทัง้เกบ็สัมภาระ…นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

14.40 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK112/EK384 

  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบินดูไบ 1440-2305 *.*.*. 
 
วันที่เกา  สนามบินสวุรรณภูมิ 
 
12.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

อัตราคาใชจาย : 
วันที่เดินทาง ผูใหญ เด็กตํ่ากวา 12 

กับ 1 ผูใหญ 
เด็กต่ํากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 
ไมมีเตียงเสริม พักเด่ียวเพิม่ 

13-21 มี.ค. / 20 – 28 มี.ค. 
30 มี.ค.- 7 เม.ย. / 17-25  เม.ย. 42,999.- 

9,500.- 4-12 เม.ย. / 27 เม.ย.-5 พ.ค. 29 
เม.ย.-7 พ.ค. 45,999.- 

8-16  เม.ย. / 13-21 เม.ย. 52,999.- 
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน

และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 
 

 
 



 

 

 

อัตราน้ีรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงือ่นไขของสายการบินและมคีาใชจายเกิดขึ้นสําหรับ
การเปล่ียนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทยีบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไม

มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภมูิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรับ
ขึ้นหลายเทาตวั หากวันเขาพกัตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผล
ทําใหตองการเปล่ียนยายเมือง หรือเพิม่คาทัวรในกรณีพักที่เมอืงเดิม โดยบริษทัจะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

 
ขอมุลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทําใหหองพกัแบบหองเดี่ยว 
(Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมหองพกัแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมหีองพกัแบบ 3 ทาน ซึ่งถา
เขาพกั 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมคีวามจาํเปนตองแยกหองพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม
สามารถจดัหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมีการแยกหองพกั 
** โรงแรมในยโุรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบทีม่ีอุณหภมูิตํา่  
** กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเตม็ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยโุรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทดัรัต และไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คามคัคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  

 
 
 

 



 

 

 

อัตราน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ

เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ช้ิน, คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สญูหาย
ในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและ

เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง  
7. คาทปิทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดกาํหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม

สามารถมาตามกําหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลกูคาจะตองเปน
ผูรับผดิชอบเทาน้ัน) 

 

**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ  
เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถอืเปนสัญญา การเดินทางระหวางบริษัทและลูกคา** 

 
 

 
เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมดัจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวนัจอง 
มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลกูคารายตอไป  
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัตวิีซาหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
*** รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพกั เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมกีาร
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม *** 
 
 

กรณียกเลกิารเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ
คาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทกุกรณี เก็บ

คาบริการทวัรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ 
จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในน้ันดวย เพื่อจะไดยืนยนักับสาย
การบินและตัวแทนบริษัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทั
ตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทวัรหรือ

มดัจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวซีา / 
คามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว) / คาสวนตางกรณีทีก่รุป
ออกเดินทางไมครบตามจาํนวน (สอบถามเพิม่เติมจากทางบริษทัฯอีกคร้ังนึง) 
-  กรณีผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชีวติ จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการบินให

ระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพือ่จะไดยืนยันกบัสายการบินและตวัแทนบริษัทที่
ตางประเทศ (ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเคร่ืองบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยื่นวีซากรณีที่ทานยื่นวีซาแลว  

 
 
หมายเหต ุ
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุวสิัยที่ทาง   
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขาเมืองของแตละ
ประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) 
เดินทางหากทานถกูปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  
- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 



 

 

 

- บริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ 
จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เมื่อทานทําการซือ้โปรแกรมทวัร ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานรับทราบและยอมรบัเงื่อนไขของหมาย
เหตุทกุขอแลว ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ.กรุณาตดิตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ 
กอนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ทัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอียด
ของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวม
เดินทางเปนสําคัญ 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือทั้งหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับใน
เงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตฉุูกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหา
ทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 
  กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม

รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
  กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา

เหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง

นอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  



 

 

 

  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต 
เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะ
ถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปน
การชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน
การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏเิสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

  ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมติัวซีา 
จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซ่ึงอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ 
จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

  เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯกอนทุกคร้ังมิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตุด
วิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ ความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ
เสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืนชักชวนผูผื่นให
กอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความ
ปลอดภัย / เวนมีใบรับรองแพทย) 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานที่มเีด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ (กรุณา
แจงบริษัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไป
รบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 



 

 

 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อ
ทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

  ทานที่จะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอนเพื่อขอ
คํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกต๋ัวโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลว
ทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายน้ันได 

  ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 08.00 น. 
ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมกีารเสียเวลาระหวางวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตองแกไข
ปรับเปล่ียน - เมือ่ทานจองทัวรและชําระมดัจาํแลวหมายถงึทานยอมรับในขอความและเงือ่นไขที่
บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ 
หัวหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 
 

ขอความซึง่ถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหา

โรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความ
สะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่
เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตอง
แสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจาย
ใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ



 

 

 

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือและ
คํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทตูเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วนั  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด 
และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมติัวีซา 
ไมสามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได 
 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมหีนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลบั และหนังสือ
เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวี
ซาดวย)  
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของ
พื้นที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน หาม
สวมแวนตา หรือเคร่ืองประดับ , ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลกูคาไป
ถายในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รูปนะคะ หากจาํเปน** 
3. หลกัฐานการทาํงาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 
อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สญัญาเชา
ที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางาน  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทตูที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลังศึกษาอยูเปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารทีเ่ปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุ
ไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 



 

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วนั กอนวัน
นัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายที่ลกูคาอัพเดท 15 วนักอนยื่น ตองมียอดเงินทีค่รอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเน่ืองดวย
นะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสอืรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออก
คาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 
6. กรณีเด็กอายุไมถงึ 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดยมารดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยนิยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตนสงักดั พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอียดวา
ฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา พรอมกบัเดินทาง



 

 

 

มาสมัภาษณกบับุตรที่สถานทตูดวย 
7. กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
 

 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + ชําระเงิน 

ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปนจริง 

(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 
 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพทมอืถือ 
.................................................................................................................................................................................................... 
E-Mail Address 
.................................................................................................................................................................................................... 
พาสปอรต เลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเร่ิมงาน /  
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 



 

 

 

*กรณียังศึกษาอยู ช่ือสถานศึกษาและที่อยู / เบอรโทร. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด  
.................................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... ...................... 
*กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / 
สถานที่เกิด 
.................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
 
 

ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร........................................................ วันเดินทาง.................................................................... 
ช่ือผูติดตอ...........................................................โทร............................................แฟกซ................................................ 
ที่อยูเพื่อติดตอรับเอกสาร
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด......................................คน  (ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป................ทาน) 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............................หอง  (หองพักคู.................หองพักเด่ียว.............หองพัก 3 เตียง...........) 
 
 
 
 
 
 
 รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพกั) 

ลําดั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป 



 

 

 

 
**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอื่นตามทีท่านตองการ อาทิเชน 
อาหาร    ไมทานเน้ือวัว             ไมทานเน้ือหมู                ไมทานสัตวปก            
ทานมังสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาตัว๋เพิม่ / ลด......................... 
 
ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว ลงช่ือ..................................................ผูจอง 

(.......................................................)      
   

 

บ ค.ศ. 
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