 เวนิส เมืองแห่ งสายนํา และ ความรัก
 อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่ งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่นําอินส์
 ซาลส์ บวร์ ก เรืองราวอมตะของละครบรอดเวย์
 ฮัลสตัท เสน่ ห์ของธรรมชาติทีดึงดูดความเรียบง่ ายทีสมบูรณ์แบบพร้ อมดันด้ นออกค้นหา
 มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่ งแคว้นบาวาเรีย
 ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight)
 แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่ งเทือกเขาแอล์ป
 ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่นํารอยซทีโอบล้อมไปด้ วยเทือกเขาสู ง
 ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้ าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL)
 ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตเซอร์ แลนด์
1
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
22.00 น.
พร้ อมกันที สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 ทางเข้าที 9 เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมี
เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
วันทีสองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส
02.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK371/EK135
*.*.*. แวะเปลียนเครื องทีสนามบินดูไบ : 0940-1320น.*.*.*.
13.20 น.
(เวลาท้อ งถิ น) ถึ ง สนามบิน เมือ งเวนิ ส หลังผ่ า นพิ ธีต รวจคนเข้าเมือ งและ
ศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อตรอนเชสโต้ เพือลงเรื อสู่ เกาะเวนิส..จากนัน
นําท่าน ล่องเรื อ ไปตามลําคลองสู่ ท่าซานมาร์ โค นําท่านชมจัตุรัสซานมาร์
โค มหาวิหารซานมาร์ โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจสิ งก่อสร้ างที เก่าแก่
มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมือสมัยเวนิชยังเป็ นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ งเคยรํารวยและ
มีอาํ นาจมหาศาล และเคยส่ งให้มาร์ โคโปโลเดินทางไปเมืองจี น *.*.*. ไม่รวมค่านังเรื อกอนโดล่าท่านละ 800.- บาท (1 ลํา
สามารถนังได้ 5-6ท่าน)*.*.*.

คํา
ทีพัก

2

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
RUSSOTT HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันทีสามของการเดินทาง
เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรู คส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรี ย (388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริ มแม่นาอิ
ํ นน์ อยู่
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ทีโอบล้อมรอบตัวเมือง เป็ นเมืองหลวงแห่ งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรี ยนแอลป์ อยู่ทาง
ตะวันตกในประเทศออสเตรี ย เป็ นเมืองขนาดเล็กริ มแม่นาอิ
ํ นน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ....
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรี ยเทเรซ่ า ถนนสายหลักของเมืองอินบรู คส์ เชือมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ งสมัยใหม่
ตรงกลางถนนเป็ นทีตังของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุ ญแอนน์) ซึ งตังขึนเพื อรําลึกถึงการถอนกองกําลังทหารบาวาเรี ย
ออกไปจากเมือง ..นําท่านสู่ ยา่ นเมืองเก่าทียังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็ น
อย่างดี อาคารบ้านเรื อนทีมีอาร์ คเดคชันล่างและมีมุขยืนออกมาทีชันบน แสดงให้เห็นถึง
สถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ค ตอนปลายและเรอเนสซองส์ นํา ท่ า นชมหลัง คาทองคํา
(GOLDEN ROOF) ทีสร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนที 1 หลังคามุงด้วย
แผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจําเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์
แอดเลอร์ ซึ งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชันสู งจากต่างแดนหลาย
ท่าน
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพัก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีสี ของการเดินทาง
ซาลส์ บวร์ ก – ฮัลสตัท – มิวนิค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบร์ ก เพือเดินเล่นในเมืองเก่าทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองทีไม่ซาแบบเมื
ํ
องใดในโลก ชมสวน
มิราเบล ทีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิ ด และเป็ นฉากทีสวยงามอีกฉากหนึ ง ในภาพยนตร์
เรื อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิ ค
จากนันนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมู่บา้ นมรดกโลก
แสนสวยทีมีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บา้ นเล็กๆ
ริ มทะเลสาบทีมีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถึงพันคนมีฉาก
หลังเป็ นภูเขาสู งชัน บ้านเรื อนในเมืองนีตังอยูบ่ นเนื อ
ทีแคบๆ ริ มทะเลสาบ Hallstatter See จึ งต้องสร้ า ง
ลดหลันเป็ นชันๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้ า เนืองจากเขาตังสู งชันเหนื อผืน
นําจึงไม่มีทีราบพอทีจะสร้างถนนให้รถวิงได้ มีแต่ทางเดินแคบๆ ผ่านหน้าบ้าน
ทีเรี ยงซ้อนกันเป็ นชันๆ ขึนไปตามไหล่เขาเท่านัน ดินแดนแถบนี พบร่ องรอย
ผูค้ นทีอาศัยมานานตังแต่ ยุคก่ อ นประวัติศ าสตร์ ร าวห้า พัน ปี ก่ อนคริ สตกาล
เพราะที นี เป็ นแหล่งเกลือ ขนาดใหญ่ ยุคเหล็ก ช่วงแรกในทวีปยุโรปในราวปี
800-400 ก่อนคริ สตกาล
อิสระอาหารกลางวันทีหมู่บา้ นฮอลสตัท
*.*.*. อิสระอาหารเทียงและคําตามอัธยาศัย เพือความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ ง *.*.*.
3
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บ่าย

ทีพัก

จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่ งแคว้นทางตอนใต้ เป็ น
เมืองทีมีบรรยากาศรื นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทังยังเป็ นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และ
เป็ นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ทีเด่นทีสุ ดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง…..จากนันนําท่านชมอาคารบ้านเรื อนทีเก่าแก่สวยงามจาก
ยุคสมัยอันรุ่ งเรื องของราชวงศ์ WITTELSBACH บริ เวณจัตุรัสมาเรี ยนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ งถือเป็ นหัวใจของเขต
เมืองเก่าและเป็ นทีทีดีทีสุ ดสําหรับการเริ มชมเมือง ในยุคกลางทีนี เคยเป็ นตลาด แต่ปัจจุ บนั เป็ นศูนย์กลางการจัดงานสําคัญ
ทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ งมีสิงทีน่าชมมากมาย
FERINGAPARK HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห้ าของการเดินทาง มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนันนําท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) (120 กิโลเมตร) เมือง
เล็กๆ ทีสวยงามบริ เวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรี ย ..นําท่านเดินทาง..ขึนชม
ความงามด้านหน้าของปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN) (1.2 กิโลเมตร) โดย
รถ SHUTTLE BUS ของทางปราสาท..
หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริ การรถม้าทังไปและกลับ หากท่านในสนใจกรุ ณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการขึนและลงนานกว่าปกติ)
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทิเช่ ซึ งตังอยูใ่ นเขาป่ าดํา BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งสิ นค้าของทีระลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกากุ๊กกรู
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ทีพัก
HOFGUT STERNEN HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีหกของการเดินทาง แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – นําตกไรน์ – ดูไบ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
*.*.. หมายเหตุ : ท่านทีต้องการนังกระเช้าขึนยอดเขาทิตลิต กรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ ก่อนล่วงหน้า *.*.
นําท่านลงจากเขาเพือเดินทางสู่ เมืองลูเซิ ร์น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศทีมีนกั ท่องเทียวมากทีสุ ดในสวิสฯ แต่ยงั รั กษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี
เทียง
*.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน เพือทีจะได้มีเวลาในการช้อปปิ งอย่างเต็มที *.*.*.
บ่าย
..ชมเมืองลูเซิ ร์น ถ่ายรู ปคู่กบั อนุ สาวรี ยส์ ิ งโต (LION MONUMENT) ซึ งแกะสลัก
อยูบ่ นหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรั บจ้างชาวสวิสซึ ง
ทํางานเป็ นทหารรั กษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ ที 16 แห่ งฝรั งเศส นําท่านเดินข้าม
สะพานไม้ ทีมีชือเสี ยงทีสุ ดของลูเซิ ร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ งเป็ นสะพานไม้ที
มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่นาํ “รุ ซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และ
ยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ งสิ นค้าชันนําของสวิสตามอัธยาศัย
อาทิ นาฬิกาชันนํา ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรี ย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

4
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จากนันนําท่ านเดิ นทางสู่ เมืองซู ริ ค (ZURICH) (63 กิ โลเมตร) เมือ ง
ศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการธนาคารทีสําคัญและใหญ่ทีสุ ดของ
สวิตเซอร์ แลนด์
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่ น (SCHAFFHAUSEN) (50 กิโลเมตร)
...อิสระถ่ายรู ปกับความสวยงามของนําตกไรน์ (RHEINFALL) ได้เวลา
อันสมควร..นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
21.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK086 /EK372
วันทีเจ็ดของการเดินทาง
ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
*.*.*. แวะเปลียนเครื องทีเมืองดูไบ : 2155-0710น. *.*.*.
18.40 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….
****_ - - _ ****
อัตราค่าใช้ จ่าย
วันทีเดินทาง

12-18 มิ.ย.62 / 26 มิ.ย.- 02 ก.ค.62
18-24 ก.ย./ 25 ก.ย.- 01 ต.ค.62
02-08/ 09-15/ 11-17/ 16-22 ต.ค.62
18-24/ 22-28 ต.ค.62
10-16 / 24-30 ก.ค.62
07-13 ส.ค.62

ผูใ้ หญ่

เด็กตํากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กตํากว่า 12
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดียวเพิม

39,999.-

9,500.-

41,999.-

9,500.-

21 -27 พ.ค.62

42,999.-

9,500.-

26 มี.ค.-1 เม.ย. / 28 มี.ค.-3 เม.ย.62
25 เม.ย.-1 พ.ค. / 14-20 พ.ค.62

42,999.-

9,500.-

*.*.*. อัตรานีรวม *.*.*.
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่านัน (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนสําหรับการเปลียนแปลง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
5
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 ค่าห้องพักในโรงแรมทีระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื องปรับอากาศ
 เนืองจากอยูใ่ นภูมิประเทศทีมีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึนหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล
ต่างๆและงานแฟร์ ,การประชุม อันเป็ นผลทํา ให้ตอ้ งการเปลียนย้า ยเมือง หรื อเพิมค่าทัว ร์ ในกรณี พกั ทีเมืองเดิ ม โดยบริ ษทั จะ
คํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
ข้ อมูล เพิมเติมเรื องโรงแรมทีพัก ** เนื องจากการวางแพลนห้อ งพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรื อ อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง
(Triple Room) อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ซึ งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรื อ อาจมีความจําเป็ นต้องแยกห้องพักเนืองจากโรงแรม
นันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บเงินเพิมเติมในกรณี ทีอาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมิตาํ
** กรณี ทีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการ
ปรับเปลียนหรื อย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรั ต และไม่มีอ่างอาบนํา ซึ งขึนอยู่
กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริ ษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน จากอุบตั ิเหตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือนย้ายเพือการรั กษาพยาบาลฉุ กเฉิ นและ
การเคลือนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพหรื ออัฐกลับประเทศ (เท่านัน)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิมเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบียประกันเริ มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริ มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เท่านัน
อัตรานีไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสื อเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ีไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางของไทย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื องดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรื อของมีค่าทีสู ญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม 7 % ในกรณี ทีต้องการใบกํากับภาษี
 ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ทีสายการบินมีการปรับขึนราคา
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื องดืมสังพิเศษ
 ค่าบริ การพิเศษต่างๆ
 ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
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 ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร
 ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 3,500.- บาท (หากสถานทูตได้กาํ หนดการยืนวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้ กรณี
ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านัน)
ข้อมูลเบืองต้นในการเตรี ยมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริ ษทั ทัวร์ การเตรี ยมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่าย
ขึน
2. กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
เพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่าง
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้ (กรณี ถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึนท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบเท่านัน)
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรื อทํางานอยูต่ ่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตนพํานักหรื อศึกษาอยูเ่ ท่านัน
4. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน โดยนับวันเริ มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืนคํา
ร้องขอทําหนังสื อเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริ ษทั ด้วย เนื องจากประวัติการเดินทางของท่าน
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวนหน้าหนังสื อเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า 3 หน้า
5. ท่านทีใส่ ปกหนังสื อเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสู ญหาย บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสื อเดินทางนันๆ และพาสปอร์ ต ถือ
เป็ นหนังสื อของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉี กขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

**กรุณาอ่ านเงือนไขและหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ เพราะรายการทัวร์ทีท่านได้รับถือเป็ นสัญญา
การเดินทางระหว่างบริ ษทั และลูกค้า**
เงือนไขการจอง
 กรุ ณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนันทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ
ทีจะขอรับลูกค้ารายต่อไป
 ทางบริ ษทั ขอเก็บค่าทัวร์ ส่วนทีเหลือ 25 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิวีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริ ษทั ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ ง
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เงือนไขการสํารองทีนัง
***ร้านค้าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิ ทธิการย้ายเมืองทีเข้าพัก เช่น กรณี ทีเมืองนันมีการจัดงาน TRADE FAIR
ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม***
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การท่านละ 3,000 บาท
 ยกเลิกการเดินทางและหรื อไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริ การทัวร์ เต็มจํานวนตามราคาทัวร์
(หมายเหตุ – ผูเ้ ดินทางทีเกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามทีทางบริ ษทั ระบุขอ้ ความบางอย่างในนันด้วย
เพือจะได้ยนื ยันกับสายการบินและตัวแทนบริ ษทั ทีต่างประเทศ (ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลพินิจของสายการบินและบริ ษทั ต่างประเทศ))
 กรณี ยนวี
ื ซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้วทางบริ ษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่ าใช้จ่ ายทีเกดขึนจริ ง เช่น ค่า วีซ่าและค่า บริ การยืนวีซ่ า / ค่ามัดจําตัวเครื องบิน หรื อค่าตัวเครื องบิน (กรณี ออกตัว
เครื องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างกรณี ทีกรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน (สอบถามเพิมเติมจากทางบริ ษทั ฯอีกครังนึง)
 กรณี ผูเ้ ดินทางทีเกิดอุบตั ิเหตุ,เจ็บป่ วย,เสี ยชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามทีทางสายการบินให้ระบุขอ้ ความตามเงือนไขสายการ
บินนัน ๆ เพือจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัว แทนบริ ษทั ทีต่างประเทศ (ทังนี ขึนอยู่กบั ดุ ลพินิ จของสายการบิ นและบริ ษ ัท
ต่างประเทศ) ทังนีท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการมัดจําตัว หรื อค่าตัวเครื องบิน (กรณี
ออกตัวเครื องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่ากรณี ทีท่านยืนวีซ่าแล้ว
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเทียวบิน รวมถึงกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทังในกรณี ทีท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี นาํ
เงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ทีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี ทีลูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ ….กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนันทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรั บผิดชอบ
ค่า ใช้จ่ า ยใดๆ ทังสิ น…โปรแกรมและรายละเอี ย ดของการเดิ น ทางอาจมีก ารเปลี ยนแปลงได้ ทังนี ขึ นอยู่ก ับ สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วม
เดินทางเป็ นสําคัญ….
6. หลังจากทีมีการจองทัวร์ และได้ชาํ ระค่ามัดจําทัวร์ หรื อทังหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรง
กับทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริ ษทั ทีได้ระบุไว้ทงหมด
ั
7. นังที Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืนได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ทีเครื องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นําหนัก
8
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
9

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีมีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกายและอํานาจในการให้ทีนัง Long leg ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
กรณี ทรัพย์สินส่ วนตัวของลูกค้าสู ญหายหรื อลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น
กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ทีไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ งในกรณี นีทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมดหั
ั
ก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อืนให้ถา้ ต้องการ
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เนืองจากรายการทัวร์ นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิการใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งสถานฑูต เพือให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานฑูต
เรื องวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ เมือท่านได้ชาํ ระเงินมัดจํา
หรื อทังหมด ไม่ว่ าจะเป็ นการชํา ระผ่า นตัว แทนของ บริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษ ัทฯ ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ าท่า น
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครัง
หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่านทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทังนีทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิมเติม ทางบริ ษทั ฯใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอํานวยความสะดวกในขันตอนการยืนวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน ซึ งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริ ษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีนี
เมือท่านทําการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณี ทีลูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯก่อนทุกครังมิฉะนันทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใดๆทังสิ นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทังนีขึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ
ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ลูกค้าทีเคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารั กหรื อมีพฤติกรรมเป็ นทีรั กเกียจของคนส่ วน
ใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืมสุ ราบนรถ ก่อเสี ยงรําคาญรบกวนผูอ้ ืน เอาแต่ใจตนเอง หรื อถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้ว
ไม่เกรงใจผูอ้ ืนชักชวนผูผ้ ืนให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือความสุ ขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่ วนใหญ่)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ไม่ขายทัวร์ แก่ท่านทีมีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือความปลอดภัย / เว้นมีใบรั บรอง
แพทย์)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขายหรื อไม่ขายทัวร์ แก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ ากว่า 2 ขวบ (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพือ
หาข้อสรุ ปร่ วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการขาย หรื อไม่ขายแก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น (กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ ก่อนซื อทัวร์ เพือหาข้อสรุ ปร่ วมกัน)
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24. ท่านทีจะออกตัวภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือขอคํายืนยันว่าทัวร์ นันๆ ยืนยันการ
เดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์ นนยกเลิ
ั
ก บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนันได้
25. ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น.
หากมีการเสี ยเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรั บเปลียน - เมือท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือนไขทีบริ ษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
26. หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง
เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั
ข้ อความซึงถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึงร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่อ งเทียวพร้ อ มทังการสัมมนา ดู งาน เพือความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์สู งสุ ดในการเดิ นทาง ทังนี ทางบริ ษ ัท ฯ ไม่ส ามารถ
รั บ ผิด ชอบในอุ บ ัติเ หตุ หรื อความเสี ยหายที เกิ ดจากโรงแรมที พัก ยานพาหนะ, อัน เนื องจากอุ บ ัติเ หตุ รวมถึ งภัย ธรรมชาติ , โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน
, ความล่าช้าของเทียวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที
เกียวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษ
ทางการทูต) ซึ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มี
ความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงือนไขทีบริ ษทั ฯ ทีรั บประกันในกรณี ทีผูร้ ่ วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิ
ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสิงผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทังนี การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถื อและคํานึ งถึงผลประโยชน์ต ลอดจนความปลอดภัยของท่ านผูม้ ีเ กียรติ ซึ งร่ ว ม
เดินทางเป็ นสําคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีได้ มอบความไว้ วางใจ ให้ ทางบริษัท เป็ นผู้นําพาการเดินทางในครังนี”
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเยอรมนี *** ยืนวีซ่าเดียวแสดงตนทีสถานทูตเยอรมนี ในทุกกรณี***
ใช้ เวลาทําการอนุ มัติวีซ่านับจากวันยืนโดยประมาณ 7 วัน
เอกสารกรุณาเตรี ยม 1 ชุด ยกเว้ น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุด และสํ าเนา 1 ชุดในวันยืนวีซ่าหนังสื อ
เดินทางต้ องนําส่ งเข้ าสถานทูต และระหว่ างรอผลการอนุ มัติวีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาได้
1.หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชาํ รุ ด(หนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืนวีซ่าด้วย)
2. รู ปถ่าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหน้า 90 เปอร์ เซ็นต์ของพืนทีรู ปถ่าย
จํานวน 2 ใบ ห้ามตกแต่งรู ป ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน ห้ามสวมแว่นตา หรื อเครื องประดับ ,
ต้องไม่เป็ นรู ปสติกเกอร์ **แนะนําให้ลูกค้าไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รู ปนะคะ หากจําเป็ น**
3. หลักฐานการทํางาน
- เจ้าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชือของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ ้นส่ วน อายุ
ไม่เกิน 3 เดือน หรื อ สําเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที โฉนดทีดิน เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ มทํางาน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ ต ใช้คาํ ว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตที
ยืน)
- กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อ นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันทีกําลังศึกษาอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน (สถานทูตไม่รับ
เอกสารทีเป็ นบัตรนักเรี ยน ไม่ว่าเป็ นช่วงปิ ดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืนวีซ่า)
- กรณี ทีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุ ณาแนบสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญมาด้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง ถ่ายสําเนาย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรื อ
ถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ยอดเงินสุ ดท้ายทีลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยืน ต้องมียอดเงินที
ครอบคลุมค่าทัวร์ ดว้ ยนะคะ
*** ไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา ***
• หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุ ณาถ่ายสําเนามาทัง 2 เล่ม
• หากในสํ า เนาบัญ ชีบุ๊ ค แบ๊ งค์ข องลู ก ค้า มีก ารแสดงยอดเงิน ไม่ค รบ 6 เดื อ นล่ า สุ ด (เดื อ นต่ อ เนื องด้ว ยนะคะ) แนะนํา ให้ข อเป็ น
STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์
4.2 หากต้องรั บรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอืนในคณะ ต้องทําเป็ นหนังสื อรั บรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ทีออกจากทางธนาคาร
เท่านัน ระบุชือเจ้าของบัญชี และบุคคลทีเจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต้องสะกดชือ-สกุลให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ ต
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5. เอกสารส่ วนตัว ถ่ายเอกสารเป็ นสําเนา
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- สู ติบตั ร (กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ้ามี)
- ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลียน)
6. กรณี เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตมารดามาด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอําเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ ตบิดาและมารดา
- กรณี เด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียง
ผูเ้ ดียว
***กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี บิดาและมารดาเซ็นชือรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า พร้อมกับเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรทีสถานทูตด้วย
7. กรณี ลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น ขอความกรุ ณารบกวนถ่ายสําเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นแนบมาด้วย

เอกสารยืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลียนและขออัพเดทเพิมเติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
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ในการจองทัวร์ ต้องจองพร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต + มัดจํา
ทางบริษัทจะถือว่าการจองทัวร์ โดยสมบูรณ์
รายละเอียด ประวัตสิ ่ วนตัวของแต่ละท่ านทีต้องกรอกให้ ครบทังหมดทุกช่ องตามความเป็ นจริง
(สํ าคัญมากมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)
ชือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / เลขทีบัตรประชาชน
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์มือถือ(จําเป็ นมาก ในกรณี ทีทางสถานทูตต้องการติดต่อในกรณี เร่ งด่วน)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเล่ มเก่ า เลขที / วันทีออก / วันทีหมดอายุ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั / อาศัยมานานกีปี / เบอร์ บา้ น / เบอร์ มือถือ /สถานทีเกิด(จังหวัดทีเกิด)
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน / เบอร์ บา้ น
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
อาชีพปัจจุบนั / ชือและทีอยูบ่ ริ ษทั / ตําแหน่ง / เบอร์ โทรศัพท์ทีทํางาน / วันเริ มงาน /
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ชือ บิดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเกิด
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
*กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ชือ มารดานามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหน้าพาสปอร์ ต) / วันเดือนปี เกิด / สัญชาติ / สถานทีเกิด
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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