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เยอรมน ีเชก ออสเตรยี 
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เรมิเพยีง 52,900.- 
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 สถานกาํแพงเบอรล์นิทแียกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครังท ี2 

 ชมความงามของเมอืงเดรสเดน (Dresden) กลา่วขานวา่เป็นเมอืงทสีวยงามทสีดุในประเทศเยอรมน ี

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

 เยอืนเมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy Vary) ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่สปา 

 เดนิเลน่ทเีมอืงมรดกโลกเชสก ีครมุลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรนํางามแหง่โบฮเีมยี 

 พกัเมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) บา้นเกดิของนักดนตรเีอก “โมสารท์”  

***ลอ่งเรอืทะเลสาบ และ ขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมววิ SKY WALK ทเีมอืงฮลัสตทั 

และชมความสวยงามของเมอืงฮลัสตทั ทไีดร้บัการขนานนามวา่เป็น  

UNESCO WORLD HERITAGE VIEW*** 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี 21 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 52,900.- 
วนัท ี 28 ม.ีค.-5 เม.ย.61 52,900.- 
วนัท ี (สงกรานต)์ 10-18, 13-21 เม.ย.61 65,900.- 
วนัท ี 25 เม.ย.-3 พ.ค. 61 55,900.- 

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไลป์ซกิ  ✈ O O NH LEIPZING MESSE 

3 ไลป์ซกิ – OUTLET – พระราชวังซองสซ์ซู ี– เบอรล์นิ O X O ESTREL 

4 เบอรล์นิ – กําแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน O O X WYNDHAM GARDEN 

5 เดรสเดน – กรงุปราก – ปราสาทแหง่ปราก O O X INTERNATIONAL 

6 ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสก ีครมุลอฟ – เชสก ีบดูาโจวคิ O O O CLARION CONGRESS 

7 
เชสก ีบดูาโจวคิ – ฮลัสตัท – ลอ่งเรอืทะเลสาบ –  

กระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมววิ SKY WALK  – ซาลสบ์วรก์ O O O AUSTRIA TREND 
SALZBURG WEST 

8 ซาลสบ์วรก์ – มวินคิ – สนามบนิ  O O ✈  

9 กรงุเทพฯ   ✈ ✈  ✈  



FRA-EK002     หนา้ 3 จาก 19 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – ดไูบ  

17.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

21.05 น. ออกเดนิทางสูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีEK 373 

***คณะเดนิทางวนัท ี21 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ    

EK 373 เวลา 20.35 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น.*** 

 

วนัทสีองของการเดนิทาง   ดไูบ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไลป์ซกิ 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

03.45 น. ออกเดนิทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเทยีวบนิท ีEK 43 

***คณะเดนิทางวนัท ี21 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ    

EK 43 เวลา 03.20 น. และถงึแฟรงคเ์ฟิรต์ เวลา 07.35 น.*** 

 

08.50 น. ถงึสนามบนิแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัวโมง และจะเปลยีนเป็น 5 ชัวโมงในวันที 25 มนีาคม 2561) นําท่านผ่านพธิี

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ 

(Frankfurt) ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและพาณชิยท์สํีาคัญของเยอรมนี รวมทัง

เป็นศูนยก์ลางการธนาคารการเงนิและการคา้หุน้ทสํีาคัญของประเทศ ผ่านชม

สถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซงึถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวลําโพง

ประเทศไทย ครังเมอืคราวเสด็จประพาสยโุรปของรัชกาลท ี5 ชมจตัรุสัโรเมอร ์

(Romerberg) ซงึเป็นจัตุรัสทเีกา่แกท่สีดุในเมอืง ดา้นขา้งก็คอื THE ROMER 

หรอื Frankfurt City Hall หรอืศาลาว่าการเมอืง ซงึอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียง

เหนือของจัตุรัสโรเมอร์ นําท่านเดนิทางสู่เมอืงแอรฟ์ูรท์ (Erfurt) เป็นเมือง

หลวงของรัฐทูรนิเจยี ของประเทศเยอรมนี เมอืงแห่งการปลูกดอกไมเ้พอืการคา้ 

เป็นแหล่งคา้ตน้ไมแ้ละเมล็ดพันธุ ์มอีุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รองเทา้ เสอืผา้ 

โลหภณัฑ ์อปุกรณ์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทาง 255 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงไลป์ซกิ (Leipzig) เมอืงสําคัญทชีาวเยอรมันเรยีกกันว่าเมอืง

แหง่วรีบุรุษ ไลป์ซกิไดช้อืนมีาเนืองจากประชากรในเมอืงมสี่วนร่วมทสํีาคัญใน

การเปลียนแปลงทางการเมอืงจนนําไปสู่การรวมเยอรมันในปี 1989 ดว้ยการ

ออกมาชุมนุมตามทอ้งถนน เพือต่อตา้นการปกครองระบอบการปกครองแบบ

คอมมวินสิตท์มีสีหภาพโซเวยีตหนุนหลังอกีทัง “โยฮันน์ วูลฟ์กัง วัน เกอเธ่” นัก

ประพันธผ์ูม้ชีอืเสยีงชาวเยอรมันยังเคยยกยอ่งเมอืงไลป์ซกิว่าเป็น “ปารสีนอ้ย” 

เนอืงจากเป็นเมอืงทสีวยงามหนงึในเมอืงศูนยก์ลางดา้นวัฒนธรรมของยโุรปสมัย

กลางอกีดว้ย ชมย่านเมอืงเกา่ของเมอืงไลป์ชกิ เมอืงศูนยก์ลางการคา้สมัย

โบราณ เป็นทชีมุนุมของปัญญาชน นักเรยีน นักศกึษาจากทัวสารทศิ เป็นแหล่ง

รวมสนิคา้อย่างดเีลศิ ทําใหเ้มอืงไลป์ซกิมคีวามหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมอืงทรํีา

 
ระยะทาง 147 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 
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รวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ลว้นอยู่ใน ยุคบาร็อค โดย

ผสมผสานเขา้กับศตวรรษท ี21 ไดอ้ยา่งลงตัว 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั)  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม  NH LEIPZING MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง      ไลป์ซกิ – พระราชวงัซองสซ์ูซ ี– OUTLET – เบอรล์นิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสูเ่มอืงพอตทสดมั (Potsdam) เมอืงหลวงของรัฐบรันเดนบรูก์ อดตี

ทปีระทับของกษัตรยิแ์ละเจา้ผูค้รองเยอรมันมาอยา่งต่อเนอืงตังแต่ศตวรรษท ี18 

เมอืงศูนยร์วมเหล่าผูเ้ชยีวชาญศลิปะแขนงต่างๆ นําท่านเขา้ชมความงามของ

พระราชวงัซองสซู์ซ ี(Sanssouci Palace) เป็นอดตีพระราชวังฤดูรอ้นของ

พระเจา้ฟรดีรชิท ี2 แห่งปรัสเซยี สรา้งขนึในศลิปะแบบโรโคโค โดยสถาปนกิชอื 

จอรจ์ เวนซเลาส ์ฟอน คโนเบลิสดอรฟ์ฟ์ เป็นพระราชวังทพีระเจา้ฟรดีรชิโปรด

ปรานมาประทับในฤดรูอ้น และใชเ้ป็นทหีลบจากความวุน่วายในพระราชพธิตีา่งๆที

เบอรล์นิ จงึเป็นทมีาของชอืพระราชวังทแีปลว่า “ไกลกงัวล” พระราชวังเป็น

อาคารชันเดยีวทปีระกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆเพยีง 10 หอ้ง หลังจากหมดรัชสมัย

ของพระเจา้ฟรดีรชิ พระราชวังซองสซ์ซู ียังเป็นทโีปรดปรานของเจา้นายเยอรมัน

จนเมอืราชวงศ์โฮเฮ็นซอลเล็นมาสนิสุดลงเมอืปี ค.ศ. 1918 และหลังจากการ

รวมตัวระหว่างเยอรมนีตะวันออกและตะวันตกในปี ค.ศ. 1990 ร่างของพระเจา้

ฟรีดรชิที 2 ก็ถูกนํากลับมาฝังบนเนินทีซ็องซูซตีามพระราชประสงค์เดมิของ

พระองค์ก่อนทจีะเสด็จสวรรคต พระราชวังซ็องซซูแีละอุทยานไดรั้บเลือกโดย

องค์การยูเนสโกใหข้นึทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1990 ภายใตช้อืว่า 

"พระราชวังและสวนแหง่พอทสดัมและเบอรล์นิ”  จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่

McArthurGlen Designer Outlet in Berlin ใหเ้วลากับท่านไดอ้สิระชอ้ป

ปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  ADIDAS, FOSSIL, HUGO BOSS, 

LEVI’S, MANGO, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, 

NIKE, MICHAEL KORS, DIESEL MEXX, SAMSONITE, SKECHERS, 

SUPERDRY, REPLAY, NORTH FACEและอนืๆอกีมากมาย 

 
ระยะทาง 161 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

เทยีง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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บา่ย จากนันนําทา่นสูก่รงุเบอรล์นิ (Berlin) เมอืงหลวงของประเทศเยอรมัน หนงึใน

ศูนยก์ลางทมีอีทิธพิลทสีดุของยโุรป ในดา้นการเมอืง วัฒนธรรม สอืสารมวลชน 

และวทิยาการ 

ระยะทาง 34 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม ESTREL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง เบอรล์นิ – กาํแพงเบอรล์นิ – เดรสเดน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมอนุสรณ์สถานกําแพงเบอรล์นิ (The Berlin Wall) เขา้สูอ่สีต-์

ไซด์-แกลลอร ีททีงิร่องรอยของกําแพงเบอร์ลนิ ฉากต่างๆทีเกดิจากการพลัด

พรากของเหตกุารณ์วันท ี13 สงิหาคม 1961 วันเรมิการสรา้งกําแพงทมีคีวามยาว

กว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตร ถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทเีกดิจากศลิปินกว่า 118 

ทา่นบนซากกําแพงกวา่ 1,200 หลา ทจีะบอกเลา่เรอืงราวตา่งๆแทนคําพดูทไีดรั้บ

การยกย่องว่าเป็นเป็นภาพเขยีนศลิปะทยีาวทสีุดในโลก นําท่านชมเช็คพอยท์

ชารล์ ี(Checkpoint Charlie) ซงึเป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง

อเมรกิันและรัสเซยี จากนันไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ใีหญ่

ทสีดุในเยอรมน ีสรา้งในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติาเลยีนเรอเนส

ซองส์ แลว้พาท่านไปถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบรูก (Brandenburg) ประตู

สัญลักษณ์ของเมอืงดา้นบนเป็นรูปปันของเทพแีห่งชัยชนะสทีองเด่นตระหง่าน 

และพลาดไมไ่ดก้ับการถ่ายรูปกับอาคารไรชส์ตัทด ์อาคารทใีชเ้ป็นรฐัสภาแหง่

เยอรมน ีสรา้งขนึดว้ยศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ในปี 1884-1894 อาคาร

รัฐสภาแหง่นถีกูใชม้าตงัแตค่รงัสาธารณะรัฐไวมาร ์

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดนิทางต่อสู่เมอืงเดรสเดน (Dresden) ไดร้ับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเรน้ซ์

แหง่แมนํ่าเอลเบ”้ ว่ากันว่าเป็นเมอืงทสีวยงามทสีดุในประเทศเยอรมนี เมอืงนีได ้

กลับมามบีทบาทในฐานะเมอืงหลวงของแซกโซนีอกีครังหนึงในปี ค.ศ.1990 

หลังจากมีการรวมประเทศ เมืองไดถู้กบูรณะขนึมาใหม่อย่างมีขันตอนอันสืบ

เนืองมาจากผลแห่งการทําลายลา้งของสงครามโลกครังทสีอง นําท่านเทยีวชม

เมอืงเดรสเดน ชม โบสถพ์ระแมม่าร ี(Frauenkirche) อดตีฐานรากของเมอืง

ระยะทาง 193 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม. 
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ทวีางไวต้ังแต่สมัยกลางศตวรรษท ี11 ททีงิร่องรอยของการทําลายลา้งในสมัย

สงครามโลกทกํีาลังไดรั้บการบรูณะอยา่งเรง่ดว่น ผา่นชมเซมเพอรโ์อเปรา่เฮา้ส ์

(The Semper Opera House) ทมีคีวามโดดเด่นอยา่งเท่าเทยีมกัน ทังดา้น

สถาปัตยกรรมและดนตร ีผ่านชมพระราชวงัสวงิกอร ์(Zwinger Palace) 

ผลงานชนิเอกรูปแบบบาร็อคบนฝังแม่นําเอลเบ ้ทตีกแต่งอย่างงดงามดว้ยนําพุ

และรปูปัน 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม WYNDHAM GARDEN หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง   เดรสเดน – กรงุปราก – ปราสาทแหง่ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ 

นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 151 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่

สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซงึ

ปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตังแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติสุ 

(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษท ี14   นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญ่ทสีุดในกรุงปร๊าก ซงึพระ

เจา้ชาร์ลที 4 โปรดใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี1 และ  พระ

เจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้ (กรณมีพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดรั้บอณุญาตให ้

เขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่

ทสีุดของปราสาท ใชเ้ป็นทีประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย แลว้เดนิชม

ยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซงึปัจจุบันมรีา้นขายของทรีะลกึ วาง

จําหน่ายอยูม่ากมาย  จากนันนําท่านเดนิเล่นบนสะพานชารล์ (Charles Bridge) 

สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทสีรา้งขนึตังแต่กลางครสิตศ์ตวรรษ

ท ี14 สมัยพระเจา้ชารล์ท ี4 ชมรูปปันโลหะของเหล่านักบญุทตีังอยูส่องขา้งราว

ระยะทาง 142 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 
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สะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซอืสนิคา้พืนเมืองทีเรียงรายอยู่บนตลอดแนว

สะพาน จากนันนําทา่นเดนิสูป่ระตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยั

โบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลังเกา่ (Old Town Hall) ทสีรา้งมาตังแต่ปี ค.ศ.

1338 มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทสีวยงามและยงัตี

บอกเวลาทกุๆชวัโมง 

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีกของการเดนิทาง   ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสก ีครมุลอฟ – เชสก ีบดูาโจวคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืว่าเป็น

เมอืงแหง่สปา ทใีหญท่สีดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีปัจจุบันเป็นทนียิม

ของผูค้นทัวโลกทีจะมาใชบ้ริการรักษาสุขภาพ ตามความเชอืทีมีมาแต่สมัย

โบราณ เชญิท่านทดลองดมืนําแร่ ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้

พอรซ์เลนทมีปีากยนืออกมาเหมอืนกานํา 

ระยะทาง 127 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 
 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (เป็ดโบฮเีมยีน)  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสก ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมืองทีไดช้ือว่าเป็นเพชรนํางามแห่งโบฮีเมยี เมืองทีไดรั้บการยกย่องจาก

องค์การยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   

เมอืงนตีังอยูร่มิสองฝังของแมนํ่าวัลตาวา ความโดดเดน่ของเมอืงทมีอีาคารเกา่แก่

ตังแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที

สําคัญแห่งหนงึของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณ

รอบนอก ซงึสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททใีหญ่เป็นอันดับสองของ

ประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซงึตังอยู่รมิฝัง

แมน่าํวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืง

เกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

 
ระยะทาง 241 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.30 ชม. 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เชสก ีบดูาโจวคิ (Ceske Budejovic)  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม CLARION CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง         เชสก ีบดูาโจวคิ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืในทะเลสาปฮลัสตทั –  

                                              กระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมววิ SKY WALK – ซาลสบ์วรก์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงทตีังอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทโีรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergut เขตที

อยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืง

นวี่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรยี และเป็นพนืทมีรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่ง

ความฝัน นําทา่นลอ่งเรอืในทะเลสาปฮลัสตทั 

***การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ หากไมส่ามารถลอ่งเรอืไดใ้นวนั

นนัๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยูโร*** 

 
ระยะทาง 221 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.15 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

บา่ย นําท่านขนึกระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทตีังอยู่บนภูเขาทมีอีายุ

มากกว่า 7,000 ปี มคีวามสงูกว่าระดับนําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลา

ในการเดนิทางขนึสูข่อดเขาเพยีง 3 นาท ีใหท้่านไดถ้่ายภาพความสวยงามของ

เมอืงฮัลสตัททไีดร้ับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE 

VIEW ณ จุดชมววิ SKY WALK  

*** ชว่งปีใหม ่หากกระเชา้ไฟฟ้าไมส่ามารถขนึสูจ่ดุชมววิsky walk ได ้

ทางบรษิทัขอคนืเงนิใหท้า่น ทา่นละ 12 ยูโร *** 

เดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้น

เกดิของนักดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทมีชีอืเสยีงกอ้งโลก นําเทยีว

ชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์ทมีคีวามหมายว่า“ปราสาทเกลอื” เขตเมอืง

เก่าศลิปะบารอคทตีังอยู่บนฝังแม่นําซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทปีระทับ

ถาวรของอารค์บชิอป  และ  เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นิกายคาทอลกิที

สําคัญยิงของบรรดาประเทศทีใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มริาเบล 

(Mirabell Garden) ซงึเป็นฉากหนงึในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รอืง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทโีดง่ดังไปทัวโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทาง 73 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม. 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
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 เขา้สูท่พีัก โรงแรม AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทแีปดของการเดนิทาง       ซาลสบ์วรก์ – มวินคิ – สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดนิทางสูเ่ขา้สูน่ครมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี และเป็น

เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยงัเป็นเมอืงทใีหญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ (รอง

จากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนงึในเมอืงมงัคังทสีดุของยโุรป ซงึมพีรมแดน

ตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น 

กอ่นทจีะผนวกเขา้เป็นสว่นหนงึของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณท์างวฒันธรรม

เป็นของตัวเอง ทังดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ ไสก้รอก

เยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์ นําทา่นเดนิเขา้สูโ่ลกแหง่ยนตรกรรมของ 

BMW Welt ทจัีดแสดงอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญก่วา่ 25,000 ตรม. ตังอยูต่ดิ

กบัอาคารสํานักงานใหญข่อง BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไมว่า่

จะเป็น BMW, MINI รวมทัง Rolls-Royce จะมรีถยนตแ์ทบทกุรุน่จัดแสดงอยู ่

โดยพนืทใีน BMW Welt จะถกูแบง่ออกเป็นพนืทตีา่งๆ  ในการจัดแสดงรถยนต ์

BMW โมเดลปัจจบุนัทุกซรียี,์ โซนมอเตอรไ์ซค ์ BMW, โซน MINI Exhibition, 

โซน Rolls-Royce Exhibition และทา่นยงัสามารถเลอืกซอืของทรีะลกึจากรา้นคา้

ในโชวร์มู 

ระยะทาง 144 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําชมจตัุรสัมาเรยีน พลาสท ์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริมตน้ของ

ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีี

รปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี

19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้า

ชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

น. เชญิเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ เชน่ เครอืงเหล็กตราตุ๊กตาคู ่เป็นตน้ 

 

17.00 น. นําเดนิทางสูส่นามบนิมวินคิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax 

 Refund) และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีEK 52 

***คณะเดนิทางวนัท ี21 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ    

EK 52 เวลา 21.30 น. และถงึดไูบ เวลา 06.40 น.*** 
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วนัทเีกา้ของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ  

06.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลยีนเครอืง  

09.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีEK 372 

***คณะเดนิทางวนัท ี21 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ    

EK 372 เวลา 09.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

 

18.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
 
 
 
 
 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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โปรแกรม : เยอรมน ีเชก ออสเตรยี 9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           21 ก.พ.-1 ม.ีค. 61 

28 ม.ีค.-5 เม.ย. 61 

 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           (สงกรานต)์ 10-18, 13-21 เม.ย.61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 52,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
52,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  24,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 
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กาํหนดวนัเดนิทาง:           25 เม.ย.-3 พ.ค. 61 

 

 

 

 

 

1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท ) 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมนั (จํานวน 2,300 บาท ชําระพรอ้มเงนิมดัจํา) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  (17 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยนืวซี่าไม่เหมอืนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงอืนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทดีแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซงึบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมต่าํกวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long 

leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มูลเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชนักนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนอืงจากโรงแรมนนัไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเงนิเพมิเตมิในกรณีทอีาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ

ในการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยนืวซี่าเดยีวแสดงตนทสีถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นวิ ใบหนา้ 90 % 

ของพนืทรีปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครอืงประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทูงั 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 

เพอืความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกํีาลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านัน (สถานทตูไมรั่บเอกสารทเีป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่) 

- กรณีทเีกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนอืงดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอนืในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK 

GUARANTEE) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน ระบชุอืเจา้ของบัญช ีและบคุคลทเีจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
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ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทสีถานทตูดว้ย** 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทเีกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
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12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชอืบรษัิทททํีางาน ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี......................................ถงึวนัท.ี...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................. 

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆ

ทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่นนั 

 


