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NT350
ทวัรแ์กรนดย์ุโรปตะวันออก เยอรมน ีออสเตรยี เช็ก สโลวาเกยี ฮังการ ี9 วัน 6 คนื (EK)
ทัวรเ์ยอรมัน เชค ยุโรปตะวันออก ยุโรป สโลวาเกยี ฮังการี ออสเตรีย , 9 วัน 6 คนื ,

OLD INN Hotel  , DUO PRAGUE  , IBIS BATISLAVA HOTEL  , Mercure Hotel, Munich  , GOLDEN PARK
HOTEL

มวินคิ - ฟสุเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- เมอืงซาลบูรก์ - สวนมริาแบล - แมน่้าํซาลสซ์คั - ยา่นเมอืงเก่า  
เมอืงฮอลสตทั - ซสีตราซ - เมอืงเชสกคีลมุลอฟ - ปราสาทคลมุลอฟ - เมอืงโบราณ - เมอืงพลิเซ่น - เมอืงคารโ์ลววีารี
กรงุปราก - ปราสาทแหง่กรงุปราก - กรงุบาตสิลาวา่ - กรงุเวยีนนา - พระราชวงัเชรนินบ์รนุน ์- คารท์เน่อรส์ตราเซ่  

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น - ปราสาทฮอฟบวรก์ - PARNDOF OUTLET - เมอืงบูดาเปสต ์- ป้อม FISHERMAN’S BASTION 
มหาวหิารแมททอิสั - ลานฮโีรส่แควร ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํดานูบ - ถนน VACIUTCA

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มวินคิ

16.00 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 เคานเ์ตอร ์T ประต ู9 โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)
พบกับเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอานวยความสะดวก

20.35 น.



ออกเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK373 / EK053 
*.*.*. แวะเปลยีนเครอืงทสีนามบนิดไูบ 03.30-07.10 *.*.*.

วนัท ี2
มวินคิ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- มวินคิ

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นพธิกีารและขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรับสมัภาระตา่ง  ๆเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ (FUSSEN) (161 กม.) นําทา่นนังรถบัสทอ้งถนิ
(กรณีหมิะตกหนักรถไม่สามารถขนึไดนั้กทอ่งเทยีวตอ้งเดนิขนึเทา่นัน) 

ขนึสู ่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทดา้นหนา้ซงึเป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลนด์

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (MUNICH) (122 กม.) ทสีวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสคิหรือทันสมัย อาทิ
จัตรัุสมาเรียน (Marien Platz) ศนูยร์วมกจิกรรมนานาชนดิของชาวมวินคิ 

ถ่ายรูปคูก่ับ ศาลากลางมวินคิ ทสีรา้งเมอืปี ค.ศ.1867-1908 ซงึมหีอระฆังอันมชีอืเสยีงไปทัวโลก ตังอยู่ตัวหอคอย มคีวามสงูถงึ 278 ฟตุ
ผา่นชมย่านสําคัญๆบนถนนแมกซมิเิลยีน สตราเซ ่ทตัีงของ โอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภัณฑเ์รสซเิดน้ท์

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
MERCURE HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี3
ซาลบูรก์ - ฮอลสตทั - เชสกคีลมุลอฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) (144 กม.) ประเทศออสเตรีย ซงึตังอยู่ทางทศิใตข้องสนามบนิมวินคิ
ประเทศเยอรมนี ซงึมวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนนิภเูขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง เมอืเราถงึ เมอืงซาลบูรก์ 

นําทา่น ถ่ายรูป สวนมริาแบล ซงึเป็นสวนสวยประจําเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก “เรืองเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ”
แมเ้วลาผา่นไปเนนินานมากแตส่วนแหง่นีมไิดเ้ปลยีนแปลงแตอ่ย่างใด 

นําทา่นชม เมอืงซาลสบ์วรก์ ทมีชีอืเสยีงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเกา่
จงึไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตังอยู่บนฝังแม่น ้าํซาลซคั (Salzach)
และมอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขาแอลป์เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษท ี18 นามวา่ วลูฟ์กัง อามาเดอุส โมสาท 

นําทา่นขา้ม แมน่้าํซาลสซ์คั สู ่ยา่นเมอืงเกา่ และแวะเก็บบันทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทตัีงโดดเดน่อยู่บนเนนิเหนือเมอืงเกา่ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.) เมอืงมรดกโลกทเีกา่แกย่อ้นหลังกลับไปกวา่ 4,000 ปี
ชว่งทเีจรญิรุ่งเรืองทสีดุในอดตีประมาณปี 800-400 กอ่นครสิตกาล และยังมทีวิทัศนท์สีวยงามเป็นทหีลงใหลของนักเดนิทางมากมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิเทา้เลาะรมิทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบทเีรียกวา่ “ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร
อกีดา้นมรีา้นขายของทรีะลกึ ทศีลิปินพนืบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบา้นเรือนสไตลอั์ลไพนท์เีกา่แกไ่ม่ขาดสาย บา้งอยู่ระดับพนืดนิ



บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหลันกันเป็นชนั  ๆและบา้นแตล่ะหลังลว้นประดับประดาดว้ยของเกา่ ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสดุของถนน ซ ีสตราซ
ทา่นจะไดช้มจัตรัุสประจําเมอืงซงึเป็นลานหนิขนาดย่อม ประดับดว้ยน ้าํพกุลางลานและอาคารบา้นเรือนทสีวยงาม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเชสก ีคลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.) เมอืงมรดกโลกอกีเมอืงหนงึของสาธารณรัฐเชก
ในอดตีเคยเป็นศนูยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจัดเก็บภาษี ตอ่มาในปี ค.ศ.1993
ไดรั้บการประกาศวา่เป็นเมอืงทไีดรั้บการอนุรักษ์และภายหลังจากมกีารเปลยีนแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989
ไดม้กีารบรูณะอาคารและปราสาทครังใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดมิไวอ้ย่างน่าชนืชม จากประวัตศิาสตรท์ยีาวนาน มคีวามสําคัญและโดดเดน่ใน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคณุคา่ ทําใหอ้งคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนเมอืงคลมุลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร

ทพีกั
OLD INN HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

ในกรณีทเีป็นช่วงแฟร ์หรอื งานสําคญัๆ ของเมอืงจะทําการยา้ยไปนานเมอืงบูโดจาวคิ แทน

วนัท ี4
เชสกคีลมุลอฟ - พลิเซน่ - คาโรววีาร ี- ปราก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทา่นถ่ายรูปกับ ปราสาทคลมุลอฟ ทไีดรั้บการเปลยีนแปลงและตอ่เตมิในหลายยุคสมัย
เปลยีนมอืเจา้ของหลายครังหลายคราแตก็่ยังคงความงดงามของปราสาททตัีงอยู่บนเนนิเขาในคุง้น ้าํวัลตาวา 

นําทา่นชม เมอืงโบราณ ทมีอีายุมาตังแตศ่ตวรรษท ี11 จากการกอ่ตังเมอืงของตระกลู ROZMBERK จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮเีมยี
และบาวาเรีย สดุทา้ยเมอืงก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกลู SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจรญิขนึเรือยๆ
จากการทอียู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยังไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกทไีดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตังแตปี่
ค.ศ.1992 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพลิเซน่ เมอืงเบยีรข์องประเทศเชค 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคารโ์ลววีาร ี(KARLOVY VARY) (298 กม.) ตังอยู่บนสองฝังแม่นา้เทปลา่ เป็นเมอืงทสีวยงาม เต็มไปดว้ยป่าไม ้
และโดง่ดังจากเรืองราวของน ้าํแร่รอ้น

เทยีง
อสิระอาหารกลางวนั

บา่ย
นําทา่นเดนิชม เมอืงคารโ์ลวาร ีหรือทรีูจั้กในนาม เมอืงน ้าํแร่ เมอืงทสีวยทสีดุแหง่หนงึของโบฮเีมยี ลักษณะเมอืงอยู่ในหบุเขาสองฝังแม่นา้เทบลา
ดนิแดนแหง่นีเป็นทคีน้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาตแิละมบีอ่นา้พรุอ้นถงึ 12 แหง่ ทรีอ้นทสีดุ อยู่ในศนูยน์ทิรรศการทมีคีวามรอ้นถงึ 72
องศาเซลเซยีส ภายในจัดแสดงสายนา้แร่ นักทอ่งเทยีวสามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษททํีาจากพอรซ์เลนในเมอืงนีเทา่นัน
เมอืงนีเป็นทนียิมในการเขา้คอรส์สปา เพอืรักษาสขุภาพ และยังมสีถาปัตยกรรมทงีดงาม เหมาะแกก่ารเดนิเทยีวชมเมอืงเป็นอย่างยงิ อาทิ
โบสถข์องแมรี เมดลินี และโบสถส์ไตลรั์สเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารกอ่สรา้งในสถาปัตยกรรม ทโูอดอร์
หรือหาซอืเหลา้พนืเมอืงทมีชีอืเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอุตสาหกรรมทผีลติจากสมุนไพร เป็นของทรีะลกึ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮเีมยีน

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุในสาธารณรัฐเชค
มปีระชากรราว  ๆ1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็นเมอืงมรดกโลก นาทา่นเดนิเลน่ย่าน จัตรัุสเมอืงเกา่
ทมีบีรรยากาศคกึคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดว้ยรา้นขายของนานาชนดิ รวมทังรา้นครสิตัล
ซงึโบฮเีมยีครสิตัลนันเป็นทรีูจั้กและใหก้ารยอมรับกันทัว ยุโรปแมแ้ตบ่รรดาพระราชวังตา่งๆก็นยิมนาไปเป็นเครืองประดับ หรือชอ่โคมระยา้ที

ทพีกั
DUO HOTEL หรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
ปราก - บาตสิลาวา(สโลวาเกยี)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมความสวยงามภายนอกของบรเิวณ ปราสาทแหง่กรุงปราก ทตัีงอยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํวัลตาวา
อดตีทปีระทับของจักรพรรดแิหง่โบฮเีมยี ปัจจบัุนเป็นททีาการของคณะรัฐบาล 

นําทา่นชม ววิสวยบนเนนิเขา ทสีามารถมองเห็น 3 ตัวเมอืงปรากทอียู่คนละฝังแม่น ้าํ ททีา่นจะเห็นถงึชอืทมีาของเมอืงแหง่ปราสาทรอ้ยยอด
ททีา่นจะเห็นยอดแหลมของอาคารตา่งๆมากมาย รวมทังยอดโบสถต์า่งๆอกีดว้ยเดนิผา่นเขตอุทยานทสีวยงาม ชมอาคารสําคัญ  ๆมากมาย 

จากนันนําทา่นเขา้ไปในเขตของตัวปราสาททมีมีหาวหิารเซนตว์ตัิส วหิารประจาราชวงศซ์งึสรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ
ทปีระดับดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอย่างสวยงาม นําทา่นเดนิลงจากปราสาทแหง่กรุงปราก
ททีา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศทสีวยงามสูส่ะพานชารล์ส
ททีอดขา้มแม่น ้าํวัลตาวาสญัลักษณ์ทสํีาคัญของปรากทสีรา้งขนึในยุคของกษัตรยิช์ารล์สท ี4
ปัจจบัุนเป็นสถานททีเีหลา่ศลิปินตา่งๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้ับนักทอ่งเทยีวและผูท้สีนใจ 

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงบาตสิลาวา่ (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวคั ชมภายนอกของปราสาทแหง่ บาตสิลาวา่ …. 

*.*.*. อสิระอาหารค่าํ *.*.*.

ทพีกั
IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
เวยีนนา - พระราชวงัเชริน์บรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมอืงเกดิของ
ทา่นโยฮันส ์สเตราท ์บดิาแหง่เพลงเวยีนนา วอลทซท์โีดง่ดัง ชม อนุสาวรยี ์โยฮนัส ์สเตราท ์ในสวนสาธารณะสตัทปารค์

นําทา่นเขา้ชมภายในหอ้ง พระราชวงัเชรนินบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE)
พระราชวังฤดรูอ้นแหง่ราชวงศฮั์บสเบริก์ทมีคีวามสวยงามและยงิใหญ่ไม่แพพ้ระราชวังใดในยุโรป ทมีกีารตกแตง่หอ้งประดับอยู่อย่างสวยงาม 

นําทา่นสูย่่านชอ้ปปิงถนนคนเดนิ คารท์เนอ่รส์ตราเซ ่ทมีรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างครสิตัลสวารอฟสก-ีหลยุสว์ติตอง รา้นนาฬกิา
บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมอืงเกา่ททีา่นสามารถเดนิชม มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่น ทสีรา้งในสไตลโ์กธคิทงีดงาม
ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับ ปราสาทฮอฟบวรก์

เทยีง
อสิระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพอืมเีวลาชอ้ปปิงท ีถนนคารท์เนอ่สตารท์เซ่

บา่ย
นําทา่นสู ่PARNDOF OUTLET (48 กม.) ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดร์าคาถูกตามอัธยาศัย

ค่าํ
อสิระกบัการรบัประทานอาหารค่าํ เพอืมเีวลาชอ้ปปิงท ีOUTLET อยา่งเต็มที



นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (196 กม.) เมอืงทตัีงอยู่สองฝังแม่นา้ดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่ และเมอืงใหม่ อันไดแ้กเ่มอืง บดูา
และ เปสต ์อันเป็นทมีาของคําวา่ “บดูาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแหง่ตะวันออก

ทพีกั
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
บูดาเปสต์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม บูดาเปสต ์เมอืงทตัีงอยู่สองฝังแม่นา้ โดยฝังดานูบแยกเป็นเมอืงเกา่อยู่ฝังตะวันตกและฝังเปสตเ์ป็นเมอืงใหม่อยู่ฝังตะวันออก 

ถ่ายรูปกับ ป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซงึป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสูร้บของชาวประมงกับพวกมองโกลทรีุกรานบดูาเปสต์
ในชว่งปีค.ศ.1241 จากจดุนีสามารถมองเห็นทวิทัศนง์ดงามของตัวเมอืงได ้

จากนันอสิระใหท้า่นถ่ายรูปกับ มหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH)
โบสถเ์กา่แกท่ไีดรั้บผลกระทบจากการปกครองในแตล่ะยุคแตล่ะสมัย ผา่นชมถนนเสน้ทสีวยงามทสีดุของบดูาเปสตท์มีอีาคารสวยงามหลายอาคาร

นําทา่นถ่ายรูปกับ ลานฮโีรส่แควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

นําทา่น ลอ่งเรอืชมความสวยงามของสองฝงัแมน่้าํดานูบ

เทยีง
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

บา่ย
ใหท้า่นไดอ้สิระกับการชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมตา่ง  ๆณ ถนน VACIUTCA อสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นมตามอัธยาศัย

ทพีกั
GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี8
บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศัยพรอ้มทังเก็บสมัภาระ…นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

14.40 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK112/EK384

*.*.*. แวะเปลยีนเครอืงทสีนามบนิดไูบ 1440-2305*.*.*.

วนัท ี9
สนามบนิสวุรรณภมูิ

12.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เช่น กรณีทเีมอืงนนัมกีารจดังาน TRADE
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม)



อตัราคา่บรกิารทวัรเ์ยอรมนั เชค ยโุรปตะวนัออก ยโุรป
สโลวาเกยี ฮงัการ ีออสเตรยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์ยอรมนั เชค ยโุรปตะวนัออก ยโุรป
สโลวาเกยี ฮงัการ ีออสเตรยี

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน
(ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิและมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึสําหรบัการเปลยีนแปลง)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยโุรป

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมทรีะบุตามรายการหรอืเทยีบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
(โรงแรมสว่นใหญจ่ะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นภมูปิระเทศทมีอีากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขนึหลายเทา่ตวั
หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่งงานเทศกาลตา่งๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทําใหต้อ้งการเปลยีนยา้ยเมอืง
หรอืเพมิคา่ทวัรใ์นกรณพีกัทเีมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั)
• ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั
• ** เนอืงจากการวางแพลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double)
หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชันกนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน
ซงึถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนันไมส่ามารถจัดหาได ้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็เงนิเพมิเตมิในกรณทีอีาจมกีารแยกหอ้งพกั

• ** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• ** กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• ** โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่มคัคเุทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษัิทฯ ดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์

อัตรานไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมจัดทําหนังสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิช่น คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่ 30
กก.และมากกวา่ 1 ชนิ, คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7 % ในกรณทีตีอ้งการใบกาํกบัภาษี

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯคา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษคา่บรกิารพเิศษตา่งๆ

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิทา่นละ 60.- ยโูร

• คา่วซีา่เช็งเกน้ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้าํหนดการยนืวซีา่เป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามกาํหนดได ้กรณถีา้ม ีคา่ใชจ้่ายเกดิขนึท่านละ 500.-
บาท ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มฉิะนันทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง



หากท่านไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็นทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• ***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวันอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เช่น กรณทีเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดม้ากกวา่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทางทุกกรณ ีเกบ็คา่บรกิารท่านละ 3,000 บาท

• ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไมส่ามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทุกกรณ ีเกบ็คา่บรกิารทัวรเ์ตม็จํานวนตามราคาทัวร ์(หมายเหต ุ–
ผูเ้ดนิทางทเีกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรอบแพทยต์ามททีางบรษัิทระบุขอ้ความบางอยา่งในนันดว้ย
เพอืจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททตีา่งประเทศ (ทังนขีนึอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ))

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้) /
คา่สว่นตา่งกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน (สอบถามเพมิเตมิจากทางบรษัิทฯอกีครงันงึ)

• กรณผีูเ้ดนิทางทเีกดิอบุัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยต์ามททีางสายการบนิใหร้ะบุขอ้ความตามเงอืนไขสายการบนินัน ๆ
เพอืจะไดย้นืยันกบัสายการบนิและตวัแทนบรษัิททตีา่งประเทศ (ทังนขีนึอยูก่บัดลุพนิจิของสายการบนิและบรษัิทตา่งประเทศ)
ทังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
และคา่ธรรมเนยีมวซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่กรณทีที่านยนืวซีา่แลว้

หมายเหตุ

•  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ ่) หรอื
ผูร้ว่มเดนิทางในคณะไมส่ามารถผา่นการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ท่าน ซงึในกรณนีทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมดหกัคา่ธรรมเนยีมวซีา่
หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัททีาง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เช่น การนัดหยดุงาน,
จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ
รวมถงึกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมอืง
รวมทังในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทาง หากท่านถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานฑูต เพอืใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของสถานฑูต เรอืงวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของ
บรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆของเอกสารวซีา่

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่านทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ
ทังนทีางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ
ทางบรษัิทฯใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตเพอืใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตเรอืงวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯเมอืท่านได ้ชําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทังหมด

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนอาํนวยความสะดวกในขนัตอนการยนืวซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของทางสถานทูตฯเท่านัน
ซงึอาจจะเกดิความไมส่ะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทนีี

• เมอืท่านทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้
ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมฉิะนันทางบรษัิทฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิโปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้
ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ



ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กล่กูคา้ทเีคยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่า่รกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทรีกัเกยีจของคนสว่นใหญเ่ช่นไมร่กัษาเวลาเลย พดู
จาหยาบคาย ดมืสรุาบนรถ กอ่เสยีงรําคาญรบกวนผูอ้นื เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืวา่มากลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้นืชักชวนผูผ้นืใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ
(เพอืความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่่านทมีคีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพอืความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรองแพทย)์

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่่านทมีเีดก็ทารกอายตุ่าํกวา่กวา่ 2 ขวบ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นจองทัวรเ์พอืหาขอ้สรปุรว่มกนั)
ตอ้งกราบขออภยัท่านเพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอนื

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่่านทตีอ้งใชร้ถเขน็ (กรณุาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซอืทัวร ์เพอืหาขอ้สรปุรว่มกนั)

• ท่านทจีะออกตวัภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ
ยนืยันการเดนิทางหากท่านออกตวัโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์นยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายนันได ้

• ใน 1 วัน คนขบัรถจะทํางานและพกัผอ่นระหวา่งขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เช่น เรมิงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น.
หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทุกกรณโีปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลยีน -
เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯ แจว้แลว้ขา้งตน้

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสําหรับทา่นผูม้เีกยีรตซิงึร่วมเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานทที่องเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีกั ยานพาหนะ, อนัเนอืงจากอบุัตเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั,
การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สายการเดนิเรอื,
รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ, ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑูต
รวมถงึผูม้อีาํนาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจ่ําตอ้งแสดงเหตผุล เนอืงจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ
หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวทังใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ
ทรีบัประกนัในกรณทีผีูร้ว่มเดนิทางถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ
เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพนืทมีกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง
รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิ
ซงึรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี*** ยนืวซีา่เดยีวแสดงตนทสีถานทตูเยอรมน ีในทกุกรณี***
ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นับจากวันยนืโดยประมาณ 7 วัน 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1
ชุดในวันยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทูต และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนังสอืเดนิทางออกมาได ้
• หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน
นับจากวันเดนิทางกลบั และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)

• รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเท่านัน หา้มสวมแวน่ตา
หรอืเครอืงประดบั ,

• ตอ้งไมเ่ป็นรปูสตกิเกอร ์**แนะนาํใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ หากจาํเป็น**

• หลกัฐานการทํางาน
• เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สาํเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

• กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เช่น รปูถา่ยรา้น สญัญาเช่าท  ีโฉนดทดีนิ เป็นตนั

• เป็นพนักงาน หนังสอืรบัรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบุตาํแหนง่, เงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน (ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-
สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทูตทยีนื)

• กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน



(สถานทูตไมร่บัเอกสารทเีป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่)

• กรณทีเีกษียณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย

• หลกัฐานการเงนิ
• สาํเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรพัย ์สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสาํเนายอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช  ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น
แลว้คอ่ยปรบัยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ยอดเงนิสดุทา้ยทลีกูคา้อพัเดท 15 วันกอ่นยนื ตอ้งมยีอดเงนิทคีรอบคลมุคา่ทัวรด์ว้ยนะคะ

• *** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจาํ ***

• หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสาํเนามาทัง 2 เลม่

• หากในสาํเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนอืงดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร
พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์

• หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลอนืในคณะ ตอ้งทําเป็นหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน ระบุชอืเจา้ของบัญชี
และบุคคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์

• เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสาํเนา
• ทะเบยีนบา้น

• บัตรประชาชน

• สตูบิัตร (กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปี)

• ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี

• ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน)

• กรณเีดก็อายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา
• หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย

• หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอาํเภอตน้สงักดั
(โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย

• หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร
มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

• กรณเีดก็ทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีาํนาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว
***กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาเซน็ชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรทสีถานทูตดว้ย

• กรณลีกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ ขอความกรณุารบกวนถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้แนบมาดว้ย

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ
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