
Promotion EK / 9D 

 

  

 

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ซาลสเ์บิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คารโ์ลวี่วารี่ 

ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์– ลอ่งเรอืแม่น้ําดานูบ 

เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 

 



กาํหนดการเดินทาง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

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

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น.   ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 / EK053  

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

วนัที่สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค 

07.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผ่านพธิีการและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระต่างๆ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงฟสุเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  นาํท่านนัง่รถบสัทอ้งถิน่ 

(กรณีหมิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึ้นไดน้กัท่องเที่ยวตอ้งเดนิขึ้นเท่านัน้) ขึ้นสู่

ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาท

ดา้นหนา้ซึง่เป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลนด…์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (122 กม.) ทีส่วยงามดว้ยสถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงาม

คลาสสคิหรอืทนัสมยั อาท ิจตัรุสัมาเรียน (Marien Platz) ศูนยร์วมกจิกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่กบั

ศาลากลางมวินิค ทีส่รา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึง่มหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูง

ถงึ 278 ฟตุ ผ่านชมย่านสาํคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ ทีต่ ัง้ของ 

โอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

 *.*.*. อสิระอาหารคํา่ *.*.*. 

ทีพ่กั MERCURE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม ซาลบูรก์ - ฮอลสตทั - เชสกี้คลุมลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรีย ซึง่ต ัง้อยู่ทางทศิใตข้อง

สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี ซึง่มวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบ

ตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืงซาลบูรก์  

นาํท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึง่เป็นสวนสวยประจาํเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก 

“เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผ่านไปเน่ินนานมากแต่สวนแห่งน้ีมไิดเ้ปลีย่นแปลงแต่อย่างใด นาํท่านชม

เมอืงซาลสบ์วรก์ ที่มชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่า 

จงึไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ํา้ซาลซคั (Salzach) 

และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์เป็นบา้นเกดิของคีตกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่า วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โม

สาท  ….นาํท่านขา้มแมน่ํา้ซาลสซ์คัสู่ ย่านเมอืงเก่า และแวะเกบ็บนัทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ที่ต ัง้โดดเด่น

อยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า  

 นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.)  เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 

ปี ช่วงทีเ่จริญรุ่งเรอืงทีสุ่ดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนครสิตกาล และยงัมทีวิทศันท์ีส่วยงามเป็นทีห่ลงใหล

ของนกัเดนิทางมากมาย  



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรยีกว่า“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ทีศิ่ลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรอืน

สไตลอ์ลัไพนท์ีเ่ก่าแก่ไม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงั

ลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนน ซ ีสตราซ ท่านจะไดช้มจตัุรสัประจาํ

เมอืงซึง่เป็นลานหนิขนาดย่อม ประดบัดว้ยนํา้พกุลางลานและอาคารบา้นเรอืนทีส่วยงาม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหน่ึงของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดีและการจดัเกบ็ภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมี

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีาร

บูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่าง

น่าชื่นชม จากประวตัศิาสตรท์ีย่าวนาน มคีวามสาํคญัและโดดเด่นใน การ

อนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ทาํใหอ้งคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน

เมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

*.*.*. อสิระอาหารคํา่ *.*.*. 

ทีพ่กั    OLD INN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

*.*.*. ในกรณีทีเ่ป็นช่วงแฟร ์หรือ งานสาํคญัๆ ของเมอืงจะทาํการยา้ยไปนานเมอืงบูโดจาวคิ แทน *.*.*. 

วนัที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - พลิเซ่น - คาโรววีารี่ - ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ทีไ่ดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเตมิในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของ

หลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาททีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาในคุง้นํา้วลัตาวา  

นาํท่านชมเมอืงโบราณที่มอีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล ROZMBERK จนกลายมา

เป็นของอาณาจกัรโบฮีเมยี และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงกก็ลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล 

SCHWARZENBERG และครุมลอฟกเ็จริญขึ้นเรื่อยๆ จากการทีอ่ยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดีตและยงัไดร้บัการ

ยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงพลิเซ่น เมอืงเบยีรข์องประเทศเชค  

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีาร ี(KARLOVY VARY) (298  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน่า้เทปลา่ เป็น

เมอืงทีส่วยงาม เตม็ไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของนํา้แร่รอ้น  

 

 

 

 *.*.*. อสิระอาหารกลางวนั *.*.*.  

นาํท่านเดินชมเมอืงคารโ์ลวารี หรอืทีรู่จ้กัในนาม เมอืงนํา้แร่ เมอืงทีส่วยที่สุดแห่งหน่ึงของโบฮเีมยี ลกัษณะเมอืงอยู่

ในหุบเขาสองฝัง่แม่นา้เทบลา ดนิแดนแห่งน้ีเป็นทีค่น้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาตแิละมบีอ่นา้พรุอ้นถงึ 12 แห่ง ที่

รอ้นทีสุ่ด อยู่ในศูนยนิ์ทรรศการทีม่คีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเที่ยว

สามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษที่ทาํจากพอรซ์เลนในเมอืงน้ีเท่านัน้ เมอืงน้ีเป็นทีนิ่ยมในการเขา้คอรส์สปา 



เพือ่รกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมทีง่ดงาม เหมาะแก่การเดนิเทีย่วชมเมอืงเป็นอย่างยิง่ อาท ิโบสถข์องแมรี่ 

เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน

สถาปตัยกรรม ทูโอดอร ์หรอืหาซื้อเหลา้พื้นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอตุสาหกรรมทีผ่ลติ

จากสมนุไพร เป็นของทีร่ะลกึ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เป็ดโบฮเีมยีน   

 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

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

เมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเลน่ย่าน จตัรุสัเมอืงเก่า ทีม่บีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเตม็ไป ดว้ยรา้นขาย

ของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นครสิตลั ซึง่โบฮเีมยีคริสตลันัน้เป็นที่รูจ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดา

พระราชวงัต่างๆกนิ็ยมนาไปเป็นเครื่องประดบั หรอืช่อโคมระยา้ที่  

ทีพ่กั   DUO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้  ปราก - บาตสิลาวา(สโลวาเกยี)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแห่งกรุงปราก ทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขารมิฝัง่แมน่ํา้ 

วลัตาวา อดตีที่ประทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮเีมยี ปจัจบุนัเป็นทีท่าการของคณะ

รฐับาล นาํท่านชมววิสวยบนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่

แมน่ํา้ ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อทีม่าของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ทีท่่านจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอด

โบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขตอุทยานที่

สวยงาม ชมอาคารสาํคญัๆ มากมาย จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของ

ตวัปราสาททีม่มีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึง่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค ทีป่ระดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม นาํ

ท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ทีท่่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศทีส่วยงามสู่สะพานชารล์ส ทีท่อดขา้ม

แมน่ํา้วลัตาวาสญัลกัษณท์ี่สาํคญัของปรากทีส่รา้งขึ้นในยุคของกษตัรยิช์ารล์สที่ 4 ปจัจบุนัเป็นสถานที่ทีเ่หลา่ศิลปิน

ต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยวและผูท้ีส่นใจ 

 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงบาตสิลาว่า (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวคั ชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติ

สลาว่า  …. 

*.*.*. อสิระอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ *.*.*. 

ทีพ่กั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เวยีนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

และเป็นเมอืงเกดิของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ี่โด่งดงั ชม อนุสาวรยี ์โยฮนัส ์สเตราท ์

ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 

 นาํท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์

ทีม่คีวามสวยงามและยิง่ใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรป ทีม่กีารตกแต่งหอ้งประดบัอยู่อย่างสวยงาม  



  
นาํท่านสู่ย่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ทีม่รีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตลัสวารอฟสกี้-

หลุยสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที่ท่านสามารถเดนิชม 

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิทีง่ดงาม ..ใหท่้านไดถ้่ายรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

เทีย่ง  *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่ถนนคารท์เน่อสตารท์เซ่ *.*.*. 

บา่ย  นาํท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอธัยาศยั 

คํา่   *.*.*. อสิระกบัการรบัประทานอาหารคํา่ เพือ่มเีวลาชอ้ปป้ิงที ่OUTLET อย่างเตม็ที่ *.*.*. 

นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (196 กม.)  เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า 

และเมอืงใหม่ อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นที่มาของคาํว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารสีแห่งตะวนัออก  

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  บูดาเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงทีต่ ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยู่ฝัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็น

เมอืงใหมอ่ยู่ฝัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึง่ป้อมปราการชาวประมง อนุสรณจ์าก

การสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลทีรุ่กรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจดุน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศัน์

งดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ทีส่วยงามที่สุดของบูดาเปสตท์ีม่อีาคารสวยงามหลายอาคาร 

นาํท่านถ่ายรูปกบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณส์ถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการี 

นาํท่าน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ํา้ดานูบ 

  
 ใหท่้านไดอ้สิระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA  

 อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่แปด บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยัพรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ…นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.40 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK112/EK384 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นามบนิดูไบ 1440-2305 *.*.*. 



วนัที่เกา้   สนามบนิสุวรรณภมิู 

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…. 

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

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 

 
กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหต ุ 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ
ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้

เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้ 20.- วนักอ่นการเดนิทาง  

 

5. เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะ
อากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นสาํคญั…. 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้

ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุกรณี 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน้ํามนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า ** 

อตัราค่าใชจ้า่ย :  

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กวา่ 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

พกัเด่ียวจา่ยเพิ่ม 

16-24 ก.พ. 

19-27 ก.พ. / 13-21 มี.ค. 

15-23 มี.ค. / 20 – 28 มี.ค. 

42,999.- 9,500.- 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 

 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกดิขึ้นสาํหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 



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

อยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํา่  

** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีางอาบนํา้ 

ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่านํา้หนกัเกนิจากทาง 

สายการบนิกาํหนดเกนิกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซี่าเชง็เกน้ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยื่นวซี่าเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณีถา้มี 

ค่าใชจ่้ายเกดิขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิเต็มจาํนวน 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป  

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเตม็จาํนวน 

 กรณียกเลกิการเดินทาง (ทกุกรณี) เกบ็ค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน  

ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องต ัว๋เครื่องบนิ  



1.ทางบริษทัไดส้าํรองทีน่ ัง่พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํค่าต ัว๋เครื่องบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

การเรยีกเกบ็เงนิเต็มจาํนวน  

2. หากตัว๋เครื่องบนิทาํการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายเตม็จาํนวน   

3. นัง่ที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะนัง่ตอ้งมคุีณสมบตัิตรงตามที่สายการบนิกาํหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มร่ีางกายแขง็แรง และช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่ครื่องบนิมปีญัหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํา้หนกั

ประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ช่ผูท้ี่มปีญัหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอาํนาจในการใหท้ีน่ ัง่ Long leg ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที่ 

บริษทัฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกนับริษทัตอ้งนาํไป

ชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  

 กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลือ่นการเดนิทาง 

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือ ค่าค่าต ัว๋เครื่องบนิและค่าธรรมเนียมวซี่าตามที่

สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

 กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ ทางบรษิทัฯ  

ขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่าต ัว๋เครื่องบนิ / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่

ครบตามจาํนวน  

 กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆตามทางบริษทัของ 

สงวนสทิธิ์ในการ ไมคื่นค่าทวัรท์ ัง้หมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่ ) และ/ 

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 30 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุุดวสิยัที่ทาง บริษทัฯ ไมส่ามารถ 

ควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง

ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมท ัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เลม่สนีํา้

เงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บริษทัฯ สงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของสถาน 

ฑตู เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 



 การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน 

จะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมทุ่กคร ัง้  

 หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด 

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระเงนิมดัจาํ

หรอืท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

 ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในข ัน้ตอนการยื่นวซี่า แต่ในการพจิารณาอนุมตัิวซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง 

สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านไดท้างบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

 เมือ่ท่านทาํการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ ในกรณีทีลู่กคา้ 

ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯก่อนทุกครัง้มฉิะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่ขอรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ

ท ัง้สิ้นโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัต่าง ๆ ทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภยัของผูร่้วมเดนิทางเป็นสาํคญั  

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรือมพีฤติกรรมเป็นทีร่กัเกียจของคนส่วน 

ใหญ่เช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัรฯ์ลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่) 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ทา่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไม่ขายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์

เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) 

 ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั 

การเดนิทางหากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้

 ใน 1 วนั คนขบัรถจะทาํงานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00  

น. หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่าน

ยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจาํตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ช ัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง 

เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถ

รบัผดิชอบในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเนื่องจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนดัหยุดงาน, 

ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื สว่นงานทีเ่กี่ยวขอ้ง



กบัสถานเอกอกัคราชฑูต รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้งแสดงเหตผุล เนื่องจากเป็นสทิธิพเิศษทางการทูต) ซึง่

อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท ัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และ

ประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความ

คุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้น

การเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิ

ดงักลา่ว บริษทั จะยึดถอืและคาํนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้ีเกยีรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้นี้” 
 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเยอรมนี  

*** ยื่นวีซ่าเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทกุกรณี***  

ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซ่ีานับจากวนัยื่นโดยประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และสาํเนา 1 ชดุในวนัยื่นวี

ซ่าหนังสอืเดินทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต และระหว่างรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไม่สามารถดึงหนังสอืเดินทางออกมาได ้

 

1.หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 

เดอืน นบัจากวนัเดินทางกลบั และหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรุด(หนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณานาํมาประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพื้นที่รูปถ่าย  

จาํนวน 2 ใบ หา้มตกแต่งรูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ หา้มสวมแว่นตา หรอืเครื่องประดบั ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์**แนะนาํใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4 รูปนะคะ หาก

จาํเป็น** 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เจา้ของกจิการ หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนา

ใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการทาํงาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายรา้น สญัญาเช่าที ่โฉนดทีด่ิน เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนงัสอืรบัรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบตุาํแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ่มทาํงาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดือน ชื่อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชค้าํว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรียน หรอื นกัศึกษา ใชห้นงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (สถานทูต

ไมร่บัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรียน ไมว่่าเป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 1 เดอืนก่อนยื่นวซี่า) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ถ่ายสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลูกคา้ทาํรายการเดินบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน ก่อน แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วนั ก่อนวนันดัสมัภาษณ์  



ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนัก่อนยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมค่าทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจาํ *** 

„ หากมกีารต่อเลม่จากสมดุเลม่เก่า กรุณาถ่ายสาํเนามาท ัง้ 2 เลม่ 

„ หากในสาํเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สุด (เดอืนต่อเน่ืองดว้ยนะคะ) แนะนาํใหข้อเป็น 

STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ่้ายใหบ้คุคลอื่นในคณะ ตอ้งทาํเป็นหนงัสอืรบัรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง

ธนาคารเท่านัน้ ระบชุื่อเจา้ของบญัช ีและบคุคลที่เจา้ของบญัชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชื่อ-สกลุใหต้รง

ตามหนา้พาสปอรต์ 

5. เอกสารส่วนตวั ถ่ายเอกสารเป็นสาํเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร (กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชื่อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบุให ้

บตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนงัสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ท ัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนงัสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

ใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตร

แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มกบัเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรทีส่ถานทูต

ดว้ย 

7. กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถ่ายสาํเนาหนา้วซี่าเชงเกน้แนบมาดว้ย 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + ชําระเงนิ 

ทางบรษิทัจะถอืวา่การจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิ่วนตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทกุช่องตามความเป็นจรงิ 

(สาํคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 



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

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

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

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

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

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

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

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยู่บริษทั / ตาํแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ทาํงาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

*กรณียงัศึกษาอยู่ ช่ือสถานศึกษาและที่อยู่ / เบอรโ์ทร. 

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

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

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

*กรณีเด็กอายตุํา่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานที่เกดิ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์

 

รายการทวัร.์...............................................................................วนัเดนิทาง.................................................................... 

ชื่อผูต้ดิต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 

ทีอ่ยู่เพือ่ตดิต่อรบัเอกสาร................................................................................................................................................. 

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

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



จาํนวนผูเ้ดนิทางท ัง้หมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ท่าน / เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี................ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ ัง้หมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเดี่ยว.............หอ้งพกั 3 เตยีง...........) 

                รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถกูตอ้งตามหนังสอืเดินทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ์ื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร    ไมท่านเน้ือววั             ไมท่านเน้ือหม ู               ไมท่านสตัวปี์ก            ทานมงัสาวริตั 

รายละเอยีดอื่น ๆ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
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ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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