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วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

21.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเขา้ท่ี 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส ์(EK) โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น 

วนัวนัท่ีสองของการเดินทางท่ีสองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  ดไูบดไูบ  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส ––  เวนิสเวนิส  

01.35 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385/EK135 

  *.*.*. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินดูไบ : 0905-1325 น.*.*.*. 

13.25 น. (เวลาทอ้งถ่ิน) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้  ออกเดินทางสู ่ เวนิส 

(Venice) โดยรถโคช้ปรับอากาศ  สูจุ่ดหมายแรกของการเดินทางท่ี เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ยา่นเมืองเกา่ของ

เมืองเวนิส น าทุกทา่นน่ังเรือตอ่เพ่ือไปยงั ท่าเรือซานมารโ์ค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะใหถ้า่ยรูปสวยๆ เก็บ

เป็นท่ีระลึกกนัท่ี พระราชวงัดอดจ ์ (Doge’s Palace) พระราชวงัริมน ้าแสนอลงัการท่ีสรา้งตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 14 ในสไตล์

เวเนเชียนโกธิค ท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแตเ่กา่กอ่นของเวนิส แตต่ัง้แตปี่ 1923 ก็ไดเ้ปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑใ์หค้น

ทัว่ไปไดเ้ขา้ชม เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์กหลกัของเวนิส 

 

 

 

 

 

 

 

*.*.*. ไมร่วมคา่นั่งเรือกอนโดลา่ทา่นละ 20.- Euro (1 ล าสามารถนั่งได ้5-6ทา่น)*.*.*. 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัวนัท่ีสามของการเดินทางท่ีสามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อินบรูคส์อินบรูคส์  ––  ซาลเบิรก์ซาลเบิรก์  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จ า ก นั้ น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง อิ น บ รู ค ส ์

(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร ) 

เมืองเล็กๆ ริมแมน่ ้าอินน์ อยูท่า่มกลางเทือกเขาแอลป์ท่ี

โอบลอ้มรอบตวัเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแควน้ทีโรล 

เจา้ของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยูท่างตะวนัตกใน

ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแมน่ ้าอินน์  

ถูกโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ .... 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่ถนนมาเรียเทเรซา่ ถนนสายหลกัของ 
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เมืองอินบรูคส ์เช่ือมระหวา่งเขตเมืองเกา่กบัยา่นชอ้ปป้ิงสมยัใหม ่ตรงกลางถนนเป็นท่ีตัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานักบุญ

แอนน์) ซ่ึงตัง้ข้ึนเพ่ือร าลึกถึงการถอนกองก าลงัทหารบา

วาเรียออกไปจากเมือง ..น าทา่นสู่ย่านเมืองเกา่ท่ียงัคง

สภาพและบรรยากาศของยุคกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อาคาร

บา้นเรือนท่ีมีอาร์คเดคชัน้ลา่งและมีมุขย่ืนออกมาท่ีชัน้บน 

แสดงใหเ้ห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและ

เรอเนสซองส์   น าท่านชมหลังคาทองค า (GOLDEN 

ROOF) ท่ีสรา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็ก  ซิมิ
เล่ียนท่ี 1 หลงัคามุงดว้ยแผน่ทองแดงเคลือบทองสวา่งไสว

และโรงแรมเกา่แกป่ระจ าเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นการตอ้นรับเจา้นายในราชวงศแ์ละบุคคลชัน้สูง

จากตา่งแดนหลายทา่น  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

ท่ีพกั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัวนัท่ีส่ีของการเดินทางท่ีส่ีของการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค    

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบร์ก เพ่ือเดินเล่นในเมืองเก่าท่ีมี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของเมืองท่ีไมซ่ า้แบบเมืองใดในโลก ชมสวนมิ

ราเบล ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากท่ีสวยงามอีก

ฉากหน่ึง ในภาพยนตร์เร่ือง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มิวสิค  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นฮลัสตทั (HALLSTATT) (73 

กิโลเมตร) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุเกา่แกก่วา่ 4,500 ปี 

..หมูบ่า้นเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีมีประชากรอาศยัอยูไ่มถึ่งพนัคนมี

ฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองน้ีตัง้อยูบ่นเน้ือท่ีแคบๆ 

ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงตอ้งสรา้งลดหลัน่เป็นชัน้ๆ ตาม

แนวเขาเหมือนกบัสวนลอยฟ้า เน่ืองจากเขาตัง้สูงชนัเหนือผืนน ้าจึงไมมี่ท่ีราบพอท่ีจะสรา้งถนนใหร้ถว่ิงได ้มีแตท่างเดิน

แคบๆ ผา่นหนา้บา้นท่ีเรียงซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ข้ึนไปตามไหลเ่ขาเทา่นั้น ดินแดนแถบน้ีพบร่องรอยผูค้นท่ีอาศยัมานานตัง้แต่

ยุคกอ่นประวติัศาสตร์ราวหา้พนัปีกอ่นคริสตกาล เพราะท่ีน่ีเป็นแหลง่เกลือขนาดใหญ ่ยุคเหล็กชว่งแรกในทวีปยุโรปในราวปี 

800-400 กอ่นคริสตกาล 

  อิสระอาหารกลางวนัท่ีหมู่บา้นฮอลสตทั 
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  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและชอ้ปป้ิง *.*.*. 

บา่ย จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแหง่แควน้ทางตอน

ใต ้เป็นเมืองท่ีมีบรรยากาศร่ืนรมย ์

เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงาม

มากมาย อีกทัง้ยงัเป็นศูนยก์ลางทาง 

วัฒนธรรมของภู มิภาค และเป็น

เจ ้าของพิ พิธภัณ ฑ์ ท่ี เด่น ท่ี สุ ด ใน

ประเทศเยอรมนีอีกหลายแหง่….. 

จากนั้นน าทา่นชมอาคารบา้นเรือนท่ี

เกา่แกส่วยงามจากยุคสมยัอนั

รุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณจตุัรัสมาเรียนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) ซ่ึงถือเป็นหวัใจของเขตเมืองเกา่และ

เป็นท่ีท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเร่ิมชมเมือง ในยุคกลางท่ีน่ีเคยเป็นตลาด แตป่ัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรม

ตา่งๆ ซ่ึงมีส่ิงท่ีน่าชมมากมาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั  FERINGAPARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัวนัท่ีหา้ของการเดินทางท่ีหา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  ทะเลทะเลสาบทิทิเซ่สาบทิทิเซ่  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าทา่เดินทางสู ่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ท่ีสวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น าทา่นเดินทาง..ข้ึนชมความงามดา้นหนา้ของ ปราสาทนอยชวานส

ไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถมา้ทัง้ไปและกลบั หากทา่นในสนใจกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์ ทา่นละ 10 ยูโร แต่

อาจจะใชร้ะยะเวลาในการข้ึนและลงนานกวา่ปกติ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *.*.*.  
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บา่ย น าทา่นเดินทางสู่เมือง ทิติเซ่ (Titisee) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทิติเซ ่(Titisee) ในเขตป่าด า (Black Forest) ท่ีโดง่ดงั

ของเยอรมนี อยู ่ทางตอนใตข้องเยอรมนี เป็นมือง

สวยท่ามกลางธรรมชาติท่ีรายลอ้มท าใหก้ลายเป็น

เมืองตากอากาศยอดนิยมแหง่หน่ึงเลย และนอกจาก

จะข้ึนช่ือในเร่ืองของการเป็นเมืองตากอา กาศสวยๆ 

แลว้เมืองเล็กๆ แห่งน้ียงัเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลกในเร่ือง

ของการเป็นตน้ก าเนิดผลิต นาฬิกากุก๊กู (Cuckoo 

Clock) ท่ีผลิตจากตน้สนในป่าด าน่ีเอง ภายในเมือง

จะมีรา้นขายนาฬิกามากมายหลายรา้นใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ

เลือกชอ้ปเป็นของฝากตามชอบ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั  HOFGUT STERNEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัวนัท่ีหกของการเดินทางท่ีหกของการเดินทาง                แองเกิลเบิรก์แองเกิลเบิรก์  ––  ลูเซิรน์ลูเซิรน์  ––  ซูริคซูริค  ––  น ้าตกไรน ์น ้าตกไรน ์––  ดไูบดไูบ  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.* OPTIONAL TOUR ทา่นท่ีตอ้งการนั่งกระเชา้ข้ึนยอดเขาทิตลิต กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัร์กอ่นลว่งหนา้ *.*. 

น าทา่นข้ึน กระเชา้ไฟฟ้าโรแตร ์ชมทิวทศัน์ของเทือก 

เขาแอลป์ บนกระเชา้ท่ีหมุนได ้360 องศา  

สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) (ราคา ไม่รวม  

ค่าข้ึนกระเชา้รวมในรายการทวัร)์ ท่ีมีความสูง 3,028  

เมตร ปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทัง้ปี เป็นยอดเขาท่ี 

นักทอ่งเท่ียวนิยมมาเลน่สกีเป็นจ านวนมาก  

...ชม ถ ้าน ้าแข็ง Glacier Grotto ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกท่ีสุดถึง 15 เมตร มีน ้าแข็ง ปกคลุมตลอดทัง้ปี…  

อิสระใหท้า่นไดเ้ลน่หิมะกนัอยา่งสนุกสนาน ไดเ้วลานัดหมายน าทา่นลงจากยอดเขา  

น าทา่นลงจากเขาเพ่ือเดินทางสู ่เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีนักทอ่งเท่ียวมากท่ีสุดใน

สวิสฯ แตย่งัรักษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

เท่ียง *.*.*. อิสระการรบัประทานอาหารกลางวนั เพ่ือท่ีจะไดมี้เวลาในการชอ้ปป้ิงอย่างเต็มท่ี *.*.*. 

บา่ย น าทา่น..ชม เมืองลูเซิรน์ ถา่ยรูปคูก่บัอนุสาวรียสิ์งโต 

(LION MONUMENT) ซ่ึงแกะสลกัอยูบ่นหนา้ผาของ

ภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณใ์หร้ะลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวิส

ซ่ึงท างานเป็นทหารรักษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท่ี์ 16 แหง่

ฝรั่งเศส  
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น าทา่น เดินขา้มสะพานไม ้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิรน์ (KAPELLBRUCKE)ซ่ึงเป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาคลุมตลอด

ทอดตวัขา้มแมน่ ้า “รุซซ”์ (REUSS) 

อายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี และยงัเป็น

สญัลกัษณ์ของสวิส  

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นน า

ของสวิสตามอธัยาศยั อาทิ นาฬิกา

ชัน้น า ช็อคโกแลต มีดพบัวิคทอเรีย 

นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ..อิสระใหท้่านได ้

ซ้ือสินคา้สวิสฯอาทิเชน่นาฬิกาแบ

รนด์เนมช่ือดังมีดพับ ,ช็อคโกแลต

ฯลฯและเดินเลน่ถา่ยภาพกบับรรยากาศอนัโรแมนติก...เมืองชไตน์ อมั ไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเล็กๆ ท่ียงัคง

อนุรักษ์บา้นและอาคารตัง้แตส่มยัยุคกลางเอาไวไ้ด ้

อ ย่ า ง ค ร บ ถ ้ว น  เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ  แ ต่ ม า ก ด ้ว ย

ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน น าทา่นชมน ้าตกท่ีใหญ่

ท่ีสุดในทวีปยุโรป น ้าตกไรน์ (Rhine Falls) แม ้

จะสูงเพียง 23 เมตร แต่ความกวา้งนั้นมากถึง 

150เมตรเลยทีเดียว ดว้ยความใหญข่องน ้าตกท าให ้

มีละอองน ้าฟุ้งกระจายอยูโ่ดยทัว่ แตค่วามงามของ

น ้าตกแหง่น้ีมากี่ ครั้งก็ไมเ่บ่ือเลย น าทา่นเดินทางสู่

เมือง ซูริค (Zurich) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุก

ท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลบัประเทศ

ไทย 

22.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 86 แวะเปล่ียนเคร่ือง (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ดไูบ – สวุรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

06.25 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น. เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าใชจ่้าย 

วนัท่ีเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

5 -11 พฤศจิกายน 2562 

30 พฤศจิกายน - 6 ธนัวาคม 2562 
39,999.- 9,500.- 

27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 *Newyear* 54,999.- 10,500.- 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั้น (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู ่

ตอ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบินและมีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนส าหรับการเปล่ียนแปลง) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ 

เน่ืองจากอยูใ่นภูมิประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับข้ึนหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงาน

แฟร์,การประชุม อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปล่ียนยา้ยเมือง หรือเพ่ิมคา่ทวัร์ในกรณีพกัท่ีเมืองเดิม โดยบริษัทจะค านึงถึงความเหมาะสมและ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั  

** เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพกั

ตา่งประเภทอาจจะไมติ่ดกนั หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  

** กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บั

การออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

6. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  

คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ในวงเงินทา่นละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  

คา่รักษาพยาบาลส าหรับคนไขใ้น จากอุบติัเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคล่ือนยา้ยเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคล่ือนยา้ยกลบัประเทศ / คา่ใชจ้า่ยในการสง่ศพหรืออฐักลบัประเทศ (เทา่นั้น) 
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** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสามารถสอบถามขอ้มูล เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบี้ ยประกนัเร่ิมตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ ยประกนัเร่ิมตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท]

เทา่นั้น 

7. คา่มคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนังสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางของไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่ คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น ้าหนัก 

เกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ช้ิน, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋า

เดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้  

3. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา  

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

คา่บริการพิเศษตา่งๆ 

6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง  

7. คา่ทิปทา่นละ 60.- ยูโร 

8. คา่วีซา่เช็งเกน้ ทา่นละ 4,000.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการย่ืนวีซา่เป็นคณะแลว้ ทา่นใดไมส่ามารถมาตาม 

ก าหนดได ้กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นั้น) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนขอวีซ่า  

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือ

วางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการ

พิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้(กรณีถา้มีคา่ใชจ้า่ยเกิดข้ึนทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบเทา่นั้น) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น  

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้ง

ขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็น

หนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่  

**กรุณาอ่านเง่ือนไขและหมายเหตุใหล้ะเอียดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท่ี์ท่านไดร้บัถือเป็นสญัญาการเดินทางระหวา่งบริษทัและลูกคา้** 
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เง่ือนไขการจอง 

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงินมดัจ า ทา่นละ 35,000 บาท ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะขอรับลูกคา้รายตอ่ไป  

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนักอ่นการเดินทาง  หากทา่นไมผ่า่นการอนุมติัวีซา่หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่  

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย,์ ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนัน้มีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม*** 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางไดม้ากกวา่ 1 เดือนกอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทา่นละ 3,000 บาท 

- ยกเลิกการเดินทางและหรือไมส่ามารถเดินทางได ้1-29 วนั กอ่นวนัเดินทางทุกกรณี เก็บคา่บริการทวัร์เต็มจ านวนตามราคาทวัร์ (หมาย

เหตุ – ผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรอบแพทยต์ามท่ีทางบริษัทระบุขอ้ความบางอยา่งในน้ันดว้ย เพ่ือจะไดยื้นยนั

กบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ)) 

- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / คา่สว่น

ตา่งกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพ่ิมเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง) 

-  กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไขสายการบินน้ัน ๆ 

เพ่ือจะไดยื้นยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษัทท่ีตา่งประเทศ (ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและบริษัทตา่งประเทศ) ทัง้น้ีท่ าน

จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และ

คา่ธรรมเนียมวีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่กรณีท่ีทา่นย่ืนวีซา่แลว้  

 

หมายเหตุ  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การ

นัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้

เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) เดินทางหากทา่นถูกปฏิเสธการ

เดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีท่ีคณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่น

การเดินทาง  

- เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส้ิน…
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โ ป ร แ ก ร ม แ ล ะ ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง อ า จ มี ก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง ไ ด ้  ทั้ ง น้ี ข้ึ น อ ยู ่ ก ั บ ส ภ า ว ะ อ า ก า ศ  

และเหตุสุดวิสัยตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็น

ส าคญั…. 

- หลงัจากท่ีมีการจองทวัร์และไดช้ าระคา่มดัจ าทวัร์หรือทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท 

ทางบริษัทจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่งๆของบริษัท ท่ีไดร้ะบุไวท้ ัง้หมด 

- นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

• กรณีทรัพยสิ์นสว่นตวัของลูกคา้สูญหายหรือลืมไวร้ะหวา่งการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ิน 

• กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่) และ/หรือ ผูร้่วม

เดินทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพิจารณาวีซา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัง้หมดหกัคา่ธรรมเนียมวีซา่ 

หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ใน

กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซา่

ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่

วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของ บริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน

เง่ือนไขตา่งๆของเอกสารวีซา่ 

• การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธ

วีซา่ สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง  

• หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กาย

สุภาพ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง

บริษัทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

• ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ แตใ่นการพิจารณาอนุมติัวีซา่ จะอยูใ่นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ

เทา่นั้น ซ่ึงอาจจะเกิดความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบริษัทฯ จึงตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

• เม่ือทา่นท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋

โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯกอ่นทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมข่อรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส้ิน
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ

คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูร้่วมเดินทางเป็นส าคญั  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกลู่กคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไมน่่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรักเกียจของคนสว่นใหญเ่ชน่ไม่

รกัษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ด่ืมสุราบนรถ กอ่เสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น เอาแตใ่จตนเอง หรือถือวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ่ื้น

ชกัชวนผูผ่ื้นใหก้อ่นความวุน่วานในทวัร์ฯลฯ (เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์มข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีครรภเ์กิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั / เวน้มีใบรับรองแพทย)์ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขายหรือไมข่ายทวัร์แกท่า่นท่ีมีเด็กทารกอายุต ่ากวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุป

ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางทา่นอ่ืน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการขาย หรือไมข่ายแกท่า่นท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บริษัทฯ กอ่นซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) 

• ทา่นท่ีจะออกตัว๋ภายในประเทศ เชน่ เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง

หากทา่นออกตัว๋โดยไมไ่ดร้ับการยืนยนัจากพนักงานแลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยนั้นได  ้

• ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กิน12 ชม. เชน่ เร่ิมงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. หากมี

การเสียเวลาระหวา่งวนัทุกกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปล่ียน - เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความ

และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียว

ในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้น้ีทางบริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบใน

อุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, 

การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของ

เท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ สว่นงานท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัสถานเอก

อกัคราชฑูต รวมถึงผูมี้อ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยูเ่หนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียวทัง้ใน หรือ ตา่งประเทศ แตท่างบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ 

ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ /หรือ ตา่งประเทศ มิให ้

เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไมป่ฎิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะ

พ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักลา่ว บริษัท จะยึดถือ

และค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี 

*** ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนโดยประมาณ 7 วนั  

 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุดในวนัย่ืนวีซา่หนังสือ

เดินทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนุมติัวีซา่ ไมส่ามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได ้

 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 

นับจากวนัเดินทางกลบั และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสือเดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย) 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสี หนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีรูปถา่ย  

จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น หา้มสวมแวน่ตา หรือเคร่ืองประดบั ,  

ตอ้งไมเ่ป็นรูปสต๊ิกเกอร์ **แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูป หากจ าเป็น** 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบ

ทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไมจ่ดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตนั 

- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น (สถานทูตไมร่ับ

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนกอ่นย่ืนวีซา่) 

- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงิน  

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย ์สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน รบกวนลูกคา้ท ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือ

ถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีภายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

ยอดเงินสุดทา้ยท่ีลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นย่ืน ตอ้งมียอดเงินท่ีครอบคลุมคา่ทวัร์ดว้ยนะคะ  

*** ไมร่ับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

• หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

• หากในส าเนาบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มีการแสดงยอดเงินไมค่รบ 6 เดือนลา่สุด (เดือนตอ่เน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT 

จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงิน 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอ่ืนในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น 

ระบุช่ือเจา้ของบญัชี และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดช่ือ-สกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 
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5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบียนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) 

- ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึ่ง 20 ปี ไมไ่ดเ้ดินทางไปตา่งประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทาง

ไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ทัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัใคร มี

ความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้อ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผู ้

เดียว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวีซา่ พรอ้มกบัเดินทางมาสมัภาษณก์บับุตรท่ีสถานทูตดว้ย 

 

7. กรณีลูกคา้เคยมีวีซา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถา่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

 

เอกสารย่ืนวีซา่อาจมีการปรับเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ่ิมเติม 
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ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + มดัจ าทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ ์

รายละเอียด ประวติัส่วนตวัของแต่ละท่านท่ีตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทุกช่องตามความเป็นจริง 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า) 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / เลขท่ีบตัรประชาชน 

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

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

เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ(จ าเป็นมาก ในกรณีท่ีทางสถานทูตตอ้งการติดต่อในกรณีเร่งด่วน) 

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

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

E-Mail Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  

พาสปอรต์เล่มเก่า เลขท่ี / วนัท่ีออก / วนัท่ีหมดอายุ 

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

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

ท่ีอยู่ปัจจุบนั / อาศยัมานานก่ีปี /  เบอรบ์า้น / เบอรมื์อถือ /สถานท่ีเกิด(จงัหวดัท่ีเกิด) 

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

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

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

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น /  เบอรบ์า้น  

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

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

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

อาชีพปัจจุบนั / ช่ือและท่ีอยู่บริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท่ี์ท างาน / วนัเร่ิมงาน /  

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

........................................................................................................................ .............................................................................. 
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*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ บิดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด 
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*กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดานามสกลุ(ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกิด / สญัชาติ  / สถานท่ีเกิด 
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