
 

 

รหัสทัวร VCT1901864 

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK) 
ปราสาทนอยชวานสไตน   ซาลสเบิรก   ปราสาทแหงกรุงปราก 
เชสกี้คลุมลอฟ   เวียนนา   พระราชวังเชิรนบรุน 

SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารทเนอรสตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก 
บูดาเปสต   ป�อมชาวประมง   ฮีโรสแควร   ลองเรือแมน้ําดานูบ 

 



 

 

ปราสาทนอยชวานสไตน – ซาลสเบิรก – ปราสาทแหงกรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 
เวียนนา – พระราชวังเชิรนบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารทเนอรสตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก 
บูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – ฮีโรสแควร – ลองเรือแมนํ้าดานูบ 

กําหนดการเดินทาง :  
วันแรก กรุงเทพฯ-มิวนิค 
16.00 น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 

เคานเตอร T ประต ู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯ 
คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดยสายการบนิเอมิเรตส 
  เท่ียวบินที่ EK373 / EK053  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0330-0710 *.*.*. 
วันที่สอง  มิวนิค-ซาลบูรก-ฮอลสตัท-มิวนิค 
07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการและขั้นตอนการตรวจ

คนเขาเมืองและตรวจรบัสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูเมืองซาลบูรก (SALZBURG) (178 กม.) ประเทศ
ออสเตรีย ซึง่ตั้งอยูทางทิศใตของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน
สวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง เมื่อ
เราถึงเมืองซาลบูรก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทาน ถายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเปนสวนสวยประจําเมือง สวนมริาเบลในฉากตนๆ

ของภาพยนตรอมตะกองโลก “เร่ืองเดอะซาวดออฟมิวสิค” แมเวลาผานไปเน่ินนาน
มากแตสวนแหงน้ีมิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด นําทานชมเมืองซาลสบวรก ที่มี
ชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรบัการอนุรักษไวเปนอยางดโีดยเฉพาะ
บริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ในป 
ค.ศ. 1997 ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขา
แอลป�เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โม



 

 

สาท  ….นําทานขามแมน้ําซาลสซัคสู ยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทกึภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ต้ังโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา  

 นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกที่
เกาแกยอนหลังกลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 
800-400 กอนคริสตกาล และยังมีทิวทศันที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนัก
เดินทางมากมาย …. 

 จากน้ันนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี สต
ราซ” (SEE STRASSE) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่
ระลึก ท่ีศิลปนพื้นบานออกแบบเองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่
เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนาผาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และ
บานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสันสวยงามปลายสุด
ของถนน ซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม 
ประดบัดวยน้ําพุกลางลานและอาคารบานเรือนท่ีสวยงาม 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กม.) มหานครแหงแควนทาง
ตอนใต เปนเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย เต็มไปดวยอาคารเกาแกสวยงามมากมาย 
อีกทั้งยังเปนศูนยกลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเปนเจาของพิพิธภัณฑท่ี
เดนที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน   
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สาม มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-มิวนิค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (133 กม.) นําทานน่ังรถบัสทองถิ่น 
(กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเท่ียวตองเดินขึ้นเทาน้ัน) ขึ้นสู
ปราสาทนอยชวานสไตน  (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ใหทานไดถายรูป 
(ดานหนา) กับความสวยงามของตัวปราสาทดานหนาซึ่งเปนตนแบบปราสาทของ
ในดีสนียแลนด… 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย นําทานเดินทางกลับสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (110 กม.)  นําทานชม
สถาปตยกรรมในหลายรูปแบบ อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมา
เรียน (MARIEN PLATZ) ศูนยรวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถายรูปคูกบั
ศาลากลางมิวนิค ที่สรางเม่ือป ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชือ่เสียงไปทั่ว
โลก ตั้งอยูตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผานชมยานสําคัญๆบนถนนแมกซิมิ
เล่ียน สตราเซ ที่ต้ังของโอเปราเฮาส พิพิธภัณฑเรสซิเดนท  

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ คลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมือง
มรดกโลกอีกเมืองหน่ึงของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเกบ็ภาษ ีตอมาในป ค.ศ.  1993 ไดรับการ
ประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของประเทศ ในตอนปลายปค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม จากประวตัิศาสตรที่ยาวนาน 
มีความสําคัญและโดดเดนใน การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําให
องคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.1992  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานถายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและตอเติมใน

หลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของ
ปราสาทที่ต้ังอยูบนเนินเขาในคุงนํ้าวัลตาวา  
นําทานชมเมืองโบราณท่ีมีอายุมาตั้งแต
ศตวรรษที่ 11 จากการกอต้ังเมืองของ
ตระกูล ROZMBERK จนกลายมาเปน
ของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย 
สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครอง
ของตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึน้เร่ือยๆ จากการที่อยู



 

 

ในเสนทางการคาขายในอดีตและยังไดรบัการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่
ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกตั้งแตป ค.ศ.1992  
นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) (172 กม.) เมืองแหงปราสาทรอยยอด 
ปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 
ลานคน ใน ป ค.ศ.1992 องคการยูเนสโก ไดประกาศให ปรากเปนเมืองมรดกโลก 
นาทานเดินเลนยาน จัตุรัสเมืองเกา ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป 
ดวยรานขายของนานาชนิด รวมท้ังรานครสิตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลน้ันเปนที่รูจักและ
ใหการยอมรับกันทั่ว ยโุรปแมแตบรรดาพระราชวังตางๆกนิ็ยมนาไปเปน
เครื่องประดับ หรือชอโคมระยาท่ี  

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.  
ที่พัก   DUO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หา ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกยี)  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแหงกรุงปราก ที่ต้ังอยูบน
เนินเขาริมฝم�งแมน้ํา 
วัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮเีมีย ปจจุบันเปน
ที่ทาการของคณะรัฐบาล นํา
ทานชมวิวสวยบนเนินเขาท่ี
สามารถมองเห็น 3 ตัวเมือง

ปรากที่อยูคนละฝم�งแมน้ํา ที่ทานจะเห็นถึงชื่อท่ีมา
ของเมืองแหงปราสาทรอยยอด ที่ทานจะเห็นยอด
แหลมของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถตางๆอีกดวยเดินผานเขต
อุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย จากน้ันนาทานเขาไปในเขตของตัว
ปราสาททีม่ีมหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจาราชวงศซึ่งสรางดวยศลิปะแบบโกธิค 
ที่ประดบัดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม นําทานเดินลงจากปราสาทแหง
กรุงปราก ที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศทีส่วยงามสูสะพานชารลส ที่ทอดขาม
แมน้ําวัลตาวาสัญลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึ้นในยุคของกษตัริยชารลสที ่4 



 

 

ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลาศิลปนตางๆนาผลงานมาแสดงและขายใหกับ
นักทองเที่ยวและผูที่สนใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงบาติสลาวา (BRATISLAVA) (333 กม.) ประเทศสโลวัค 

เมืองหลวงของสาธารณรัฐ สโลวาเกีย และเปนเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศ ต้ังอยู
ทางตะวันตกเฉียงใตของสโลวาเกียบน 2 ฝم�งของแมน้ําดานูบ มีอาณาเขตติดกบั
สาธารณรัฐออสเตรีย และสาธารณรัฐฮังการ ีจึงเปนเมืองหลวงแหงเดียวในโลกที่มี
อาณาเขตติดตอกับ 2 ประเทศ เมืองบราราตสิลาวา และกรุงเวียนนายังเปนเมือง
หลวง 2 แหงที่ต้ังอยูใกล  .... 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ที่พัก   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่หก บราติสลาวา - PARNDOF OUTLEET - พระราชวังเชิรนบรุน - เวียนนา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมความสวยงามของเมืองบราติสลาวา บริเวณถนนไมเคิล อันเปนที่ต้ังของ
อาคารเกาหลากสีสันในสไตลอารตนูโว โดยมอีดีตอาคารรัฐสภา ท่ีปจจุบัน
กลายเปนหอสมุด  ประจําเมือง แตที่เติมบรรยากาศคลาสสิกใหแกถนนไมเคิล น้ัน
ก็คือ MICHAEL’S GATE ประตูเมืองเพียงหลังเดียวจากจํานวน 4 หลังท่ียัง
หลงเหลืออยูจากศตวรรษที่ 13 โดดเดนเปนตระหงานตรงท่ียอดโดมทรงหัวหอมที่
ทําเปน 3 ชั้น 
นําทานชอปปم�ง พารนดอ็ฟเอาทเลท (DESIGNER OUTLET PARNDORF) (35 
กม.) เอาทเลทแหงแรงของออสเตรีย ท่ีตัง้อยูระหวางเมืองหลวงของ 2 ประเทศ 
คือออสเตรียและสโลวัค ใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ Prada, 
Gucci, Hugo Boss,Polo Ralph Lauren, Calvin Klein มากมาย 

*.*.*. ในกรณีที่ พารนด็อฟเอาทเลท (DESIGNER OUTLET PARNDORF)ปด ทางบรษิัทฯ 
ใครขอปรบัรายการทวัรเอาทเลท ใหเหมาระสมกับรายการการทัวร ตอไป... *.*.*. 
เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือมีเวลาชอปปم�งที่ OUTLET อยางเต็มที ่*.*.*. 
บาย นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (48 กม.) เปนนคร

หลวงแสนสวยของออสเตรีย และเปนเมอืงเกิดของ ทานโยฮันส สเตราท บิดาแหง



 

 

เพลงเวียนนา วอลทซที่โดงดัง ชม อนุสาวรีย โยฮันส สเตราท ใน
สวนสาธารณะสตัทปารค 

 นําทานเขาชมภายในหองพระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) 
พระราชวังฤดรูอนแหงราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิง่ใหญไมแพ
พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแตงหองประดับอยูอยางสวยงาม  

  
นําทานสูยานชอปปم�งถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมาย 
อยางคริสตัลสวารอฟสกี-้หลุยสวิตตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด 
ฯลฯ และยังเปนยานใจกลางเมืองเกาท่ีทานสามารถเดินชม มหาวิหารเซนตสตีเฟ�น
ที่สรางในสไตลโกธิคที่งดงาม ..ใหทานไดถายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก 

คํ่า  *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*.  
ที่พัก VIENNA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่เจ็ด เวียนนา - บูดาเปสต 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองบูดาเปสต (BUDAPEST) (243 กม.) เมืองที่ต้ังอยูสองฝم�ง
แมนาดานูบแยกเปนเมืองเกา และเมืองใหม อันไดแกเมือง บูดา และ เปสต อัน
เปนที่มาของคําวา “บูดาเปสต” เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
บาย อิสระกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมตางๆ ณ ถนน VACIUTCA … 

16.00 น. นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝم�ง
แมน้ําดานูบ….จากน้ันนําทาน ชมบูดาเปสต เมืองที่ต้ังอยูสอง
ฝم�งแมนโดยฝم�งดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝم�งตะวันตกและฝم�ง
เปสตเปนเมืองใหมอยูฝم�งตะวันออก ...ถายรูปกับป�อม 
(FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป�อมปราการชาวประมง 

อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงป



 

 

ค.ศ.1241 จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได ….อิสระใหทาน
ถายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนท่ีสวยงามที่สุด
ของบูดาเปสตที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นําทานถายรูปกับลานฮีโรสแควร 
อนุสรณสถาน 1,000 ป ของประเทศฮังการี 

คํ่า *.*.*. อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย *.*.*. 
ทีพ่ัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่แปด บูดาเปสต - กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

อิสระพักผอนตามอัธยาศัยพรอมทั้งเก็บสัมภาระ…นําทานเดินทางสูสนามบินเพ่ือ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

14.50 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่
EK112/EK376 

  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 2305-0330 *.*.*. 
วันที่เกา  สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.35 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…. 

********************** 
อัตราคาใชจาย : 

วันที่เดินทาง ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 
12 

กับ 1 
ผูใหญ 

เด็กตํ่ากวา 12 
กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63 
28 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 57,999.- 10,500.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษี
น้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง ** 

 
 



 

 

อัตรานี้รวม 
1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน(ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้น
สําหรับการเปลี่ยนแปลง) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 
4. คาหองพักในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญ

จะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมี
การปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกบัชวงงานเทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม 
อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพ่ิมคาทัวรในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละ
ชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพัก
แบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก
เน่ืองจากโรงแรมน้ันไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติม
ในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 
** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหอง
ที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของ

ไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 
ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมี
คาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  

3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษ ี
4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหาร

และเครื่องด่ืมสั่งพิเศษคาบริการพิเศษตางๆ 
6. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเชง็เกน 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดกําหนดการยื่นวีซาเปนคณะแลว ทานใดไม

สามารถมาตามกําหนดได กรณีถามคีาใชจายเกิดขึ้นทานละ 500.- บาท ลูกคาจะตองเปน
ผูรับผิดชอบเทาน้ัน) 

 
**กรุณาอานเงื่อนไขและหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ เพราะรายการทัวรที่ทานไดรับถือ

เปนสัญญา 
การเดินทางระหวางบรษัิทและลูกคา** 

เงื่อนไขการจอง 
กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะขอรับลูกคารายตอไป  
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนการเดินทาง  หากทานไมผานการอนุมัติวีซา

หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบรษิัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่  
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขา

พัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียง
แทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางไดมากกวา 1 เดือนกอนวันเดินทางทุกกรณี 

เก็บคาบริการทานละ 3,000 บาท 
- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมสามารถเดินทางได 1-29 วัน กอนวันเดินทางทุกกรณี เก็บ

คาบรกิารทัวรเต็มจํานวนตามราคาทัวร (หมายเหตุ – ผูเดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย
,เสียชีวิต จะตองมีใบรับรอบแพทยตามที่ทางบริษัทระบุขอความบางอยางในนั้นดวย เพื่อจะ
ไดยืนยันกบัสายการบนิและตัวแทนบรษิัทที่ตางประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการ
บินและบริษัทตางประเทศ)) 
- กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลวทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบรกิารยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรอืคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / 
คาสวนตางกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีก
ครั้งนึง) 
-  กรณีผูเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป�วย,เสียชวีิต จะตองมีใบรับรองแพทยตามที่ทางสายการ

บินใหระบุขอความตามเงื่อนไขสายการบินน้ัน ๆ เพ่ือจะไดยืนยันกับสายการบินและตัวแทน
บริษัทที่ตางประเทศ (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของสายการบินและบริษทัตางประเทศ) ท้ังน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคอื คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว หรือคาตั๋ว
เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบินแลว) และคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการยืน่วีซากรณีที่
ทานยื่นวีซาแลว  

หมายเหตุ  
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย

ที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา
เมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทาง



 

 

ราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางหากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
- กรณีที่คณะไมครบจาํนวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
- เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ…. 

- หลังจากที่มีการจองทัวรและไดชําระคามัดจําทัวรหรือท้ังหมดแลว ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงือนไขตางๆของบริษัท ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

- น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกายและอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 กรณีทรัพยสินสวนตัวของลูกคาสูญหายหรือลืมไวระหวางการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได

อยางนอย 30 ทาน ( ผูใหญ ) และ/หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวี



 

 

ซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทกุกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถาน
ฑูต เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต เรือ่งวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละ
ประเทศ จะถูกบนัทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม
วาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 

 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏเิสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระ
ไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ
ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกนั 

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณา
อนุมัติวีซา จะอยูในดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานได
ทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯกอนทุกครัง้มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และ



 

 

เหตุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 
ความปลอดภัยของผูรวมเดนิทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาท่ีเคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมี
พฤติกรรมเปนที่รักเกียจของคนสวนใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบน
รถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน เอาแตใจตนเอง หรือถือวามากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอ่ืน
ชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเดินทางเปนสวนใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อ
ความปลอดภัย / เวนมใีบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทัวรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ 
(กรุณาแจงบรษิัทฯ กอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็ก
งอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอน
ซื้อทัวร เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝ�ายขายกอน
เพ่ือขอคํายืนยันวาทัวรน้ันๆ ยืนยันการเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจาก
พนักงานแลวทัวรน้ันยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบคาใชจายน้ันได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทาํงานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เร่ิมงาน 
08.00 น. ตองจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรม
อาจตองแกไขปรับเปลีย่น - เม่ือทานจองทัวรและชําระมัดจําแลวหมายถึงทานยอมรับใน
ขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 



 

 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดย

จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อ
ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไมสามารถ
รับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจาก
อุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล 
สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, 
ความลาชาของเท่ียวบิน, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออก
วีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูมีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตุผล เน่ืองจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ 
ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความคุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่
รับประกันในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย 
และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ 
พฤติกรรมของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการ
ปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ 
รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ
และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซ่ึงรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งน้ี” 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมนี  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนโดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และ
ระหวางรอผลการอนมัุติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 



 

 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ
ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
นับจากวันเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือ
เดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นต
ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรปู ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน หามสวมแวนตา หรือเครื่องประดับ , ตองไมเปนรูปสต๊ิกเกอร **แนะนําใหลูกคาไป
ถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หากจําเปน** 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา
งาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวง
ปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวน

ลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 
15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน



 

 

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 
15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 

4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK 
GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของ
บัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกลุใหตรงตามหนา
พาสปอรต 

5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอม
กับเดินทางมาสัมภาษณกับบตุรที่สถานทูตดวย 

7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรบัเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

 
ในการจองทัวร ตองจองพรอมหนาพาสปอรต + ชําระเงิน 

ทางบริษัทจะถือวาการจองทัวรโดยสมบูรณ 
รายละเอียด ประวัติสวนตัวของแตละทานที่ตองกรอกใหครบทั้งหมดทุกชองตามความเปน

จริง 
(สําคัญมากมีผลตอการพิจารณาวีซา) 

 
ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วันเดือนปเกิด / เลขที่บัตรประชาชน 
.......................................................................................................................................... 
 
เบอรโทรศัพทมือถือ 
.......................................................................................................................................... 
 
E-Mail Address 
.......................................................................................................................................... 
 
พาสปอรต เลมเกา เลขที่ / วันที่ออก / วันที่หมดอายุ 
..........................................................................................................................................  
 
ที่อยูปจจุบัน / อาศัยมานานกี่ป /  เบอรบาน / เบอรมือถือ /สถานที่เกิด(จังหวัดที่เกิด) 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
ที่อยูตามทะเบียนบาน  /  เบอรบาน  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 



 

 

อาชีพปจจุบัน / ช่ือและที่อยูบริษัท / ตําแหนง / เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / วันเริ่มงาน /  
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
*กรณียังศึกษาอยู ช่ือสถานศึกษาและที่อยู / เบอรโทร. 
.......................................................................................................................................... 
 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ บิดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / วัน
เดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด  
.......................................................................................................................................... 
 
*กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ช่ือ มารดา นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนาพาสปอรต) / 
วันเดือนปเกิด / สัญชาติ  / สถานที่เกิด 
.......................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร 
 
รายการทัวร................................................................................ 
วันเดินทาง.................................................................... 
ชื่อผูติดตอ...........................................................โทร............................................ 
แฟกซ................................................ 
ที่อยูเพ่ือติดตอรับเอกสาร
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
จํานวนผูเดินทางทั้งหมด......................................คน 
(ผูใหญ.......................ทาน / เด็กอายุต่ํากวา 12 ป................ทาน) 
 
จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด..............................หอง 
(หองพักคู.................หองพักเด่ียว.............หองพัก 3 เตียง...........) 
                รายช่ือผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือ
เดินทาง เรียงตามหองพัก) 
ลําดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ป 

ค.ศ. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    



 

 

 
**หมายเหตุ กรุณแจงความประสงคอ่ืนตามท่ีทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร ไมทานเน้ือวัว ไมทานเน้ือหมู             ไมทานสัตวปก 

ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
ยืนยันราคา ผูใหญ............................เด็ก.........................คาต๋ัวเพิ่ม / ลด......................... 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 

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