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รหัสทัวร ์: THV1-EK-EU-18SEP-27NOV19 
  เวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกัเวนิส เมอืงแห่งสายน า้ และ ความรกั  

  อินบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่อินบรูคส ์มนตเ์สน่หแ์ห่งของชนเผ่าทริโรลและลุม่แมน่ า้อินส์แมน่ า้อินส ์   

  ซาลสบ์วรก์ซาลสบ์วรก์  เรื่องราวอมตะของเรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์ละครบรอดเวย  ์ 

  ฮลัสตทัฮลัสตทั  เสน่หข์องธรรมชาติที่ดงึดูดความเรยีบงา่ยที่สมบูรณ์แบบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หาเสน่หข์องธรรมชาติที่ดงึดูดความเรยีบงา่ยที่สมบูรณ์แบบพรอ้มดัน้ดน้ออกคน้หา  

  มวินิคมวินิค  เมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรียเมอืงสวยคลาสกิแห่งแควน้บาวาเรีย  

  ปปราสาทนอยชวานสไตน์ราสาทนอยชวานสไตน์  สญัลกัษณ์สญัลกัษณ์ของเมอืงเทพนิยาย ของเมอืงเทพนิยาย อศัวนิหงส ์(อศัวนิหงส ์(SSwwaann  KKnniigghhtt))  

  แองเกิลเบริ์แองเกิลเบริ์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์ก เชงิขนุเขาแห่งเทอืกเขาแอลป์  

  ลูเซริน์ ลูเซริน์ อดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ า้รอยซที่โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูงอดตีหวัเมอืงโบราณ แห่งปากแมน่ า้รอยซที่โอบลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาสูง   

  มลิาน ศูนยก์ลางแฟช ัน่ของประเทศอิตาลีมลิาน ศูนยก์ลางแฟช ัน่ของประเทศอิตาลี  

  โคโม ่เมอืงเลก็ๆชายแดนสวสิและอิตาล ีโคโม ่เมอืงเลก็ๆชายแดนสวสิและอิตาล ีซึ่งมทีะเลสาบโคโมท่ี่สวยงามซึ่งมทีะเลสาบโคโมท่ี่สวยงาม  

วนัวนัแรกของการเดินทางแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ    

18.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที่ 9 เคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงมลิาน ประเทศอิตาล ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373/EK101 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ *.*.*. 

วนัวนัที่สองของการเดินทางที่สองของการเดินทาง                กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  ––  มิลานมิลาน  ––  เวนิสเวนิส  ––  เกาะเวนิส เกาะเวนิส   

08.15 น. (เวลาทอ้งถิ่น) ถงึ สนามบนิเมอืงมลิาน (MILANO) ประเทศอติาล ีเมอืงศูนยก์ลางแฟช ัน่ของประเทศอิตาล ีหลงั

ผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ..... ใหท้่านไดช้มและถ่ายรูปกบัความสวยงามของ มหาวหิาร

แห่งเมอืงมลิาน(ดูโอโม)่ สถาปตัยกรรมสไตนโ์กธิคที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอิตาล ี 

น าท่านออกเดนิทางสู่ทางภาคทศิตะวนัออกเฉียงเหนอืของประเทศอิตาล ีสู่ เมอืงเวนิส เพือ่เดนิทางสู่ ท่าเรือตรอน

เชสโต ้เพือ่ลงเรอืสู่ เกาะเวนิส..จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอื ไปตามล าคลองสู่ท่าซานมารโ์ค น าท่านชมจตัุรสัซานมารโ์ค  

มหาวหิารซานมารโ์ค  ถ่ายภาพหนา้พระราชวงัดอจสิ่งก่อสรา้งที ่ เก่าแก่มากวา่ 800 ปี มาแลว้ เมือ่สมยัเวนิชยงัเป็น

สาธารณรฐัอิสระ ...ซึ่งเคยร า่รวยและมอี านาจมหาศาล และเคยส่งใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจีน  

*.*.*. ไมร่วมค่านัง่เรือกอนโดลา่ทา่นละ 20.- Euro (1 ล  าสามารถนัง่ได ้5-6ท่าน)*.*.*. 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พกั  RUSSOTT HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 



รหัสทัวร ์: THV1-EK-EU-18SEP-27NOV19 
วนัวนัที่สามของการเดินทางที่สามของการเดินทาง              เวนิสเวนิส  ––  อนิบรูคส ์อนิบรูคส ์ ––  ซาลซาลเบริก์เบริก์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอินบรูคส ์(INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมอืงเลก็ๆ ริมแมน่ า้

อินน ์อยูท่่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ที่โอบลอ้มรอบตวัเมอืง เป็นเมอืงหลวงแห่งแควน้ทโีรล เจา้ของดนิแดนออสเตรียน

แอลป์ อยูท่างตะวนัตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมอืงขนาดเลก็รมิแมน่ า้อินน ์ถูกโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ .... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลกัของเมอืงอินบรูคส ์เชื่อมระหว่างเขตเมอืงเก่ากบัยา่นชอ้ปป้ิง

สมยัใหม ่ตรงกลางถนนเป็นที่ต ัง้ของเสาอนันาซอยแล (เสานกับญุแอนน)์ ซึ่งต ัง้ขึ้นเพื่อร าลกึถงึการถอนกองก าลงั

ทหารบาวาเรียออกไปจากเมอืง ..น าทา่นสู่ย่านเมอืงเก่าทีย่งัคงสภาพและบรรยากาศ

ของยุคกลางไดเ้ป็นอย่างด ีอาคารบา้นเรอืนที่มอีารค์เดคช ัน้ลา่งและมมีขุยื่นออกมาที่

ช ัน้บน แสดงใหเ้หน็ถงึสถาปตัยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส ์  น าท่าน

ชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) ที่สรา้งในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดแิมก็ซมิิ

เลีย่นที่ 1 หลงัคามงุดว้ยแผ่นทองแดงเคลอืบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจ า

เมอืง โรงแรมโกลเดนเนอรแ์อดเลอร ์ซึ่งเคยใชใ้นการตอ้นรบัเจา้นายในราชวงศแ์ละ

บุคคลช ัน้สูงจากต่างแดนหลายท่าน  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  

ที่พกั  AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัวนัที่สี่ของการเดินทางที่สี่ของการเดินทาง                  ซาลสบ์วรก์ ซาลสบ์วรก์ ––  ฮลัสตทัฮลัสตทั  ––  มิวนิคมิวนิค  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซาลบรก์ เพือ่เดนิเลน่ในเมอืงเก่าที่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของเมอืงที่ไมซ่  า้แบบเมอืงใดในโลก 

ชมสวนมริาเบล ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ใน

ภาพยนตรเ์รื่อง เดอะ ซาวนด ์ออฟ มวิสคิ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นฮลัสตทั 

(HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมูบ่า้น

มรดกโลกแสนสวยที่มอีายุเก่าแก่กว่า 4,500 

ปี ..หมูบ่า้นเลก็ๆ ริมทะเลสาบที่มปีระชากร

อาศยัอยู่ไมถ่งึพนัคนมฉีากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมอืงนี้

ต ัง้อยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงตอ้งสรา้ง

ลดหล ัน่เป็นช ัน้ๆ ตามแนวเขาเหมอืนกบัสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตัง้สูงชนัเหนือผนืน า้จึงไมม่ทีี่ราบพอที่จะสรา้งถนน

ใหร้ถวิ่งได ้มแีต่ทางเดนิแคบๆ ผา่นหนา้บา้นที่เรียงซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆ ขึ้นไปตามไหลเ่ขาเทา่นัน้ ดนิแดนแถบนี้พบ

ร่องรอยผูค้นทีอ่าศยัมานานตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตรร์าวหา้พนัปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหลง่เกลอืขนาด

ใหญ่ ยุคเหลก็ช่วงแรกในทวปียุโรปในราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาล 

  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพื่อความสะดวกในการเดนิเลน่และชอ้ปป้ิง *.*.*. 
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บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแควน้ทางตอน

ใต ้เป็นเมอืงที่มบีรรยากาศรื่นรมย ์เต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อกีท ัง้ยงัเป็น

ศูนยก์ลางทาง วฒันธรรมของภูมภิาค และเป็นเจา้ของพพิธิภณัฑท์ี่เด่นที่สุดในประเทศ

เยอรมนีอีกหลายแห่ง…..จากนัน้น าท่านชมอาคารบา้นเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมยัอนั

รุ่งเรืองของราชวงศ ์WITTELSBACH บริเวณจตัุรสัมาเรยีนพลาตซ ์(MARIENPLATZ) 

ซึ่งถอืเป็นหวัใจของเขตเมอืงเก่าและเป็นทีท่ี่ดทีี่สุดส าหรบัการเริ่มชมเมอืง ในยุคกลางที่นี่

เคยเป็นตลาด แต่ปจัจุบนัเป็นศูนยก์ลางการจดังานส าคญัทางวฒันธรรมต่างๆ ซึ่งมสีิ่งที่น่าชมมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ที่พกั  FERINGAPARK HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัวนัที่หา้ของการเดินทางที่หา้ของการเดินทาง              มิวนิค มิวนิค ––  โฮเฮนชวานเกาโฮเฮนชวานเกา  ––  ปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทนอยชวานสไตน์  ––  แองเกิ้ลเบิรก์ (สวติแองเกิ้ลเบิรก์ (สวติเซอรแ์ลนด)์เซอรแ์ลนด)์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่าเดนิทางสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) 

เมอืงเลก็ๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..น าทา่นเดนิทาง

..ขึ้นชมความงามดา้นหนา้ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN) (1.2 

กิโลเมตร) โดยรถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..  

หมายเหต ุ: (ทางปราสาทมบีริการรถมา้ท ัง้ไปและกลบั หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อหวัหนา้

ทวัร ์ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใชร้ะยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ) 

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั *.*.*.  

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแองเกิ้ลเบริก์ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ที่พกั  TERRACE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัวนัที่หกของการเดินทางที่หกของการเดินทาง                แองเกลิเบิรก์แองเกลิเบิรก์  --  ลูเซิรน์ ลูเซิรน์ --  ทะเลสาบโคโม่ทะเลสาบโคโม่  --  มิลาน มิลาน --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*.*.หมายเหต ุ: ท่านที่ตอ้งการนัง่กระเชา้ขึ้นยอดเขาทติลติ กรุณาแจง้หวัหนา้ทวัรก่์อนลว่งหนา้ *.*. 

น าท่านลงจากเขาเพื่อเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERN) เมอืงพกัตากอากาศที่มนีกัท่องเทีย่วมากที่สุดในสวสิฯ แต่

ยงัรกัษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

เที่ยง *.*.*. อิสระการรบัประทานอาหารกลางวนั *.*.*. 

บ่าย ..ชมเมอืงลูเซริน์ ถ่ายรูปคู่กบัอนุสาวรียส์งิโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภูเขาในเมอืง

เป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึ่งท  างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้

หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส น าท่านเดนิขา้มสะพานไม ้ที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ 

(KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไมท้ี่มหีลงัคาคลุมตลอดทอดตวัขา้มแมน่ า้ “รุซซ”์ 

(REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของสวสิ อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิง

สนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี 

นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ 
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 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่ทางตอนใตข้องประเทศสวสิ สู่ เมอืงโคโม ่ท่านจะไดส้มัผสักบัความงดงามของทะเลสาบโค

โม ่ซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามมาก ....ไดเ้วลาอนัสมควร..น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมลิาน เพื่อเดนิทางกลบัสู่

ประเทศไทย 

22.20 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK92 /EK372 

วนัวนัที่เจด็ที่เจด็ของการเดินทางของการเดินทาง                    ดูไบดูไบ  ––  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืงดูไบ  *.*.*. 

19.15 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ…. 

****_ - - _ **** 

อตัราค่าใชจ้่าย 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

18-24 ก.ย. / 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 

2-8 ต.ค. / 9-15 ต.ค. /12-18 ต.ค. 

13-19 ต.ค. / 19-25 ต.ค. 

23-29 ต.ค. / 6-12 พ.ย. / 13-19 พ.ย. 

27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 

39,999.- 8,500.- 

 

*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) ที่ระบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู ่

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศ 

เนื่องจากอยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆ

และงานแฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะค านึงถงึความ

เหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็เงนิเพิ่มเติมในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  
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** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ ซึ่ง

ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่)  

ค่าประกนัอุบตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอุบตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการ

เคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรืออฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มอีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรือเสยีอวยัวะจากอุบตัิเหต ุ1.5 

ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่าน า้หนกั 

เกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเชง็เกน้ ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตาม 

ก าหนดได ้กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

ขอ้มูลเบื้องตน้ในการเตรียมเอกสารยื่นวซีา่และการยื่นขอวซี่า  

1. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิช่บริษทัทวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูต

งา่ยขึ้น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบลว่งหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซ่ีาที่ค่อนขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการ

พจิารณาอนุมตัิวซ่ีาได ้(กรณีถา้มค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเทา่นัน้) 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศกึษาอยู่

เท่านัน้  
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4. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนบัวนัเริ่มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไป

ยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษทัดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ

ท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรบัติดวซ่ีาไมต่ า่กว่า 3 หนา้  

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเลม่  

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ เพราะรายการทวัรท์ ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญาการเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 
 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรับลกูคา้รายตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

ทางบรษัิทขอเก็บคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง  หากทา่นไมผ่่านการอนุมัตวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดย
เหตจุ าเป็นทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร
จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิ
และบรษัิทตา่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออก
ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข
สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทตา่งประเทศ) ทัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว หรอืคา่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคา่ธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

 
หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ
ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 
14 วันกอ่นการเดนิทาง  
- เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทางเป็นส าคัญ…. 
- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขตา่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่
เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณนีี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด
หักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 



รหัสทัวร ์: THV1-EK-EU-18SEP-27NOV19 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ 
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑตู เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ
เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 
 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ 
ทา่นจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีม
ใหมท่กุครัง้  
 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และ 
โปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทางสถานทตูฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่า่นไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไม่ขอ
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทางเป็นส าคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มา
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ่) 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีดก็ทารกอายตุ า่กวา่กวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยทา่นเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 
 ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
นัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผ่อนระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  
20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้
หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น
เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบัุตเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบัุตเิหตรุวมถงึ
ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก
ปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน
ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 
ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ
เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอ
สงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 

 
 
 

 



รหัสทัวร ์: THV1-EK-EU-18SEP-27NOV19 
เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมนี  ในทกุกรณี***  
 
ใชเ้วลาท าการอนุมัตวิซีา่นับจากวันยืน่โดยประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุในวันยืน่วี
ซา่หนังสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมัตวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ย
กวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารุด(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่
ดว้ย)  
 
2. รูปถ่าย รูปถ่ายส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถ่าย  
จ านวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเทา่นัน้ หา้มสวมแวน่ตา หรอืเครือ่งประดับ ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร ์**แนะน าใหล้กูคา้ไปถ่ายในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ หาก
จ าเป็น** 

 
3. หลักฐานการท างาน  
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 
อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สัญญา
เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
(สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
- กรณีทีเ่กษียณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 
 
4. หลักฐานการเงนิ  
4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถ่ายส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 
ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ ์ 
ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อัพเดท 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทัวรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวัน และฝากประจ า *** 
• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรุณาถ่ายส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 
• หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น 
STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสัมภาษณ ์
4.2 หากตอ้งรับรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทาง
ธนาคารเทา่นัน้ ระบชุ ือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ
ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
 
5. เอกสารสว่นตัว ถ่ายเอกสารเป็นส าเนา 
- ทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกับบดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุห ้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดนิทางกับมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
กับใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกนักับเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับเดนิทางมาสัมภาษณ์กับบตุรที่
สถานทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรุณารบกวนถ่ายส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย 

 
เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 


