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ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ซาลสเ์บิรก์ THE SOUND OF MUSIC – คารโ์ลวี่วารี ่

ปราสาทแหง่กรุงปราก – เชสกี้คลมุลอฟ 

บูดาเปสต ์– ป้อมชาวประมง – ฮโีรส่แควร ์– ลอ่งเรอืแม่น ้าดานูบ 

เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารท์เนอรส์ตรที ฮอลสตทั เมืองมรดกโลก 
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ก าหนดการเดินทาง :  

วนัแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

16.00น.  พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์T ประตู 9 โดยสาย

การบนิเอมเิรตส ์(EK) พบกบัเจา้หนา้ที่บรษิทัฯ คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น.   ออกเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK373 / EK053  

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 0330-0710*.*.*. 

วนัที่สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-์มิวนิค 

07.10 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพธิกีารและข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบั

สมัภาระต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (FUSSEN) (161 กม.)  น าทา่นนัง่รถบสัทอ้งถิ่น 

(กรณีหมิะตกหนกัรถไมส่ามารถขึ้นไดน้กัทอ่งเที่ยวตอ้งเดนิขึ้นเทา่นัน้) ขึ้นสู่

ปราสาทนอยชวานสไตน ์ใหท้า่นไดถ้่ายรูปกบัความสวยงามของตวัปราสาท

ดา้นหนา้ซึ่งเป็นตน้แบบปราสาทของในดสีนียแ์ลนด…์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (MUNICH) (122 กม.) ที่สวยงามดว้ยสถาปตัยกรรมในหลายรูปแบบ อยา่งสวยงาม

คลาสสคิหรือทนัสมยั อาท ิจตัุรสัมาเรียน (Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมวินิค ถ่ายรูปคู่กบั

ศาลากลางมวินิค ที่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมหีอระฆงัอนัมชีื่อเสยีงไปท ัว่โลก ตัง้อยู่ตวัหอคอย มคีวามสูง

ถงึ 278 ฟุต ผ่านชมยา่นส าคญัๆบนถนนแมกซมิเิลีย่น สตราเซ่ ที่ต ัง้ของ 

โอเปร่าเฮา้ส ์พพิธิภณัฑเ์รสซเิดน้ท ์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั MERCURE HOTEL หรือระดบัเทยีบเท่า 

วนัที่สาม  ซาลบูรก์ - ฮอลสตทั - เชสกี้คลุมลอฟ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงซาลบูรก์ (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรยี ซึ่งต ัง้อยู่ทางทศิใตข้อง

สนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมวีวิทวิทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรยี เนินภเูขาหญา้ สลบัทะเลสาบ

ตลอดเสน้ทาง เมือ่เราถงึเมอืงซาลบูรก์  

น าท่าน ถ่ายรูปสวนมริาแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจ าเมอืง สวนมริาเบลในฉากตน้ๆของภาพยนตรอ์มตะกอ้งโลก 

“เรื่องเดอะซาวดอ์อฟมวิสคิ” แมเ้วลาผา่นไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มไิดเ้ปลีย่นแปลงแต่อย่างใด น าทา่นชม

เมอืงซาลสบ์วรก์ ที่มชีื่อเสยีงในสถาปตัยกรรมบารอ็ค ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดโีดยเฉพาะบรเิวณเมอืงเก่า 

จึงไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตัง้อยู่บนฝัง่แมน่ า้ซาลซคั (Salzach) 

และมอีาณาเขตติดกบัเทอืกเขาแอลป์เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์กงั อามาเดอุส โม

สาท  ….น าท่านขา้มแมน่ า้ซาลสซ์คัสู่ ยา่นเมอืงเก่า และแวะเกบ็บนัทกึภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทีต่ ัง้โดดเด่น

อยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า  
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 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮอลสตทั (HALLSTATT) (73 กม.)  เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ยอ้นหลงักลบัไปกว่า 4,000 

ปี ช่วงที่เจรญิรุ่งเรอืงที่สุดในอดตีประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยงัมทีวิทศันท์ี่สวยงามเป็นที่หลงใหล

ของนกัเดนิทางมากมาย  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิเทา้เลาะริมทะเลสาบบนถนนเลยีบทะเลสาบที่เรียกวา่“ซ ีสตราซ” (See Strasse) ระยะทาง

ประมาณ 300 เมตร อกีดา้นมรีา้นขายของที่ระลกึ ที่ศิลปินพื้นบา้นออกแบบเองเป็นระยะสลบักบับา้นเรือน

สไตลอ์ลัไพนท์ี่เก่าแก่ไมข่าดสาย บา้งอยู่ระดบัพื้นดนิ บา้งอยู่บนหนา้ผาลดหล ัน่กนัเป็นช ัน้ๆ และบา้นแต่ละหลงั

ลว้นประดบัประดาดว้ยของเก่า ดอกไมห้ลากสสีนัสวยงามปลายสุดของถนน ซ ีสตราซ ทา่นจะไดช้มจตัุรสัประจ า

เมอืงซึ่งเป็นลานหนิขนาดยอ่ม ประดบัดว้ยน า้พกุลางลานและอาคารบา้นเรือนที่สวยงาม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมอืงมรดกโลกอีกเมอืงหนึ่งของ

สาธารณรฐัเชก ในอดตีเคยเป็นศูนยก์ลางดา้นการปกครองการพพิากษาคดแีละการจดัเก็บภาษ ีต่อมาในปี ค.ศ.

1993 ไดร้บัการประกาศว่าเป็นเมอืงที่ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละภายหลงัจากมี

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ไดม้กีาร

บูรณะอาคารและปราสาทครัง้ใหญ่โดยยงัคงรกัษารูปแบบเดมิไวอ้ย่าง

น่าชื่นชม จากประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนาน มคีวามส าคญัและโดดเดน่ใน การ

อนุรกัษส์ถาปตัยกรรมอนัทรงคุณค่า ท าใหอ้งคก์ารยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบยีน

เมอืงคลุมลอฟใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปีค.ศ.1992  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั    OLD INN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

*.*.*. ในกรณีที่เป็นช่วงแฟร ์หรอื งานส าคญัๆ ของเมอืงจะท าการยา้ยไปนานเมอืงบูโดจาวคิ แทน *.*.*. 

วนัที่สี ่  เชสกี้คลุมลอฟ – พลิเซ่น - คาโรววีารี่ - ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดร้บัการเปลีย่นแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมยั เปลีย่นมอืเจา้ของ

หลายครัง้หลายคราแต่ก็ยงัคงความงดงามของปราสาทที่ต ัง้อยูบ่นเนินเขาในคุง้น า้วลัตาวา  

น าท่านชมเมอืงโบราณที่มอีายุมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตัง้เมอืงของตระกูล ROZMBERK จนกลายมา

เป็นของอาณาจกัรโบฮีเมยี และบาวาเรีย สุดทา้ยเมอืงก็กลบัมาอยู่ในการปกครองของตระกูล 

SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเสน้ทางการคา้ขายในอดตีและยงัไดร้บัการ

ยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ในเมอืงมรดกโลกที่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกตัง้แต่ปี ค.ศ.1992  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงพลิเซ่น เมอืงเบยีรข์องประเทศเชค  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคารโ์ลววีารี (KARLOVY VARY) (298  กม.)  ตัง้อยู่บนสองฝัง่แมน่า้เทปลา่ เป็น

เมอืงที่สวยงาม เต็มไปดว้ยป่าไม ้และโด่งดงัจากเรื่องราวของน า้แร่รอ้น  
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*.*.*. อิสระอาหารกลางวนั *.*.*.  

น าท่านเดนิชมเมอืงคารโ์ลวาร ีหรือที่รูจ้กัในนาม เมอืงน า้แร่ เมอืงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมยี ลกัษณะเมอืงอยู่

ในหุบเขาสองฝัง่แมน่า้เทบลา ดนิแดนแห่งนี้ เป็นที่คน้พบแหลง่นา้แร่รอ้นธรรมชาติและมบีอ่นา้พุรอ้นถงึ 12 แห่ง ที่

รอ้นที่สุด อยู่ในศูนยน์ิทรรศการที่มคีวามรอ้นถงึ 72 องศาเซลเซยีส ภายในจดัแสดงสายนา้แร่ นกัท่องเทีย่ว

สามารถชมินา้แร่ดว้ยถว้ยชมิเฉพาะพเิศษที่ท  าจากพอรซ์เลนในเมอืงนี้ เท่านัน้ เมอืงนี้ เป็นที่นยิมในการเขา้คอรส์สปา 

เพื่อรกัษาสุขภาพ และยงัมสีถาปตัยกรรมที่งดงาม เหมาะแก่การเดนิเที่ยวชมเมอืงเป็นอย่างยิ่ง อาท ิโบสถข์องแมรี่ 

เมดลินี และโบสถส์ไตลร์สัเซยีนออรธ์อดอกซว์หิารของเซนตปี์เตอร ์และเซนตป์อล อาคารก่อสรา้งใน

สถาปตัยกรรม ทูโอดอร ์หรือหาซื้อเหลา้พื้นเมอืงที่มชีื่อเสยีง BECHEROVKA โดยมโีรงงานอุตสาหกรรมที่ผลติ

จากสมนุไพร เป็นของที่ระลกึ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เป็ดโบฮีเมยีน   

 น าท่านเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ปรากเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่

ที่สุดในสาธารณรฐัเชค มปีระชากรราวๆ 1.2 ลา้นคน ใน ปี ค.ศ.1992 องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศให ้ปรากเป็น

เมอืงมรดกโลก นาท่านเดนิเลน่ย่าน จตัุรสัเมอืงเก่า ที่มบีรรยากาศคึกคกัตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดว้ยรา้นขาย

ของนานาชนิด รวมท ัง้รา้นคริสตลั ซึ่งโบฮีเมยีคริสตลันัน้เป็นทีรู่จ้กัและใหก้ารยอมรบักนัท ัว่ ยุโรปแมแ้ต่บรรดา

พระราชวงัต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดบั หรือช่อโคมระยา้ที ่ 

ที่พกั   DUO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้  ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกยี)  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝัง่แมน่ า้ 

วลัตาวา อดตีทีป่ระทบัของจกัรพรรดแิห่งโบฮีเมยี ปจัจุบนัเป็นทีท่าการของคณะ

รฐับาล น าทา่นชมววิสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเหน็ 3 ตวัเมอืงปรากทีอ่ยู่คนละฝัง่

แมน่ า้ ที่ท่านจะเหน็ถงึชื่อที่มาของเมอืงแห่งปราสาทรอ้ยยอด ที่ทา่นจะเหน็ยอดแหลม

ของอาคารต่างๆมากมาย รวมท ัง้ยอด

โบสถต่์างๆอกีดว้ยเดนิผ่านเขตอทุยานที่

สวยงาม ชมอาคารส าคญัๆ มากมาย จากนัน้นาท่านเขา้ไปในเขตของ

ตวัปราสาทที่มมีหาวหิารเซนตว์ติสั วหิารประจาราชวงศซ์ึ่งสรา้งดว้ย

ศิลปะแบบโกธิค ที่ประดบัดว้ยกระจกสสีแตนกลาสอยา่งสวยงาม น า

ท่านเดนิลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชารล์ส ที่ทอดขา้ม

แมน่ า้วลัตาวาสญัลกัษณ์ที่ส  าคญัของปรากที่สรา้งขึ้นในยุคของกษตัริยช์ารล์สที ่4 ปจัจุบนัเป็นสถานที่ทีเ่หลา่ศิลปิน

ต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายใหก้บันกัท่องเที่ยวและผูท้ี่สนใจ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ กรุงบาติสลาวา่ (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวคั ชมภายนอกของปราสาทแห่ง 

บาติสลาวา่  …. *.*.*. อิสระอาหารค า่ *.*.*. 
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ที่พกั   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก  เวยีนนา - พระราชวงัเชิรน์บรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเวยีนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรยี (184  กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรยี 

และเป็นเมอืงเกิดของ ท่านโยฮนัส ์สเตราท ์บดิาแห่งเพลงเวยีนนา วอลทซท์ี่โด่งดงั ชม อนุสาวรีย ์โยฮนัส ์สเตราท ์

ในสวนสาธารณะสตทัปารค์ 

 น าท่านเขา้ชมภายในหอ้งพระราชวงัเชรินนบ์รุนน ์(SCHOENBRUNNE) พระราชวงัฤดูรอ้นแห่งราชวงศฮ์บัสเบริก์

ที่มคีวามสวยงามและยิ่งใหญ่ไมแ่พพ้ระราชวงัใดในยุโรป ที่มกีารตกแต่งหอ้งประดบัอยูอ่ยา่งสวยงาม  

  
น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิคารท์เน่อรส์ตราเซ่ ที่มรีา้นคา้แบรนดเ์นมมากมาย อย่างคริสตลัสวารอฟสกี้-

หลุยสว์ติตอง รา้นนาฬกิา บรูคเชอเร่อสวสิเซอรแ์ลนด ์ฯลฯ และยงัเป็นย่านใจกลางเมอืงเก่าที่ท่านสามารถเดนิชม 

มหาวหิารเซนตส์ตเีฟ่นที่สรา้งในสไตลโ์กธิคที่งดงาม ..ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัปราสาทฮอฟบวรก์ 

เที่ยง  *.*.*. อิสระกบัการรบัประทานอาหารกลางวนั เพื่อมเีวลาชอ้ปป้ิงที่ ถนนคารท์เน่อสตารท์เซ่ *.*.*. 

บ่าย  น าท่านสู่ PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดร์าคาถกูตามอธัยาศยั 

ค า่   *.*.*. อิสระกบัการรบัประทานอาหารค า่ เพื่อมเีวลาชอ้ปป้ิงที่ OUTLET อยา่งเต็มที ่*.*.*. 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบูดาเปสต ์(BUDAPEST) (196 กม.)  เมอืงที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่า 

และเมอืงใหม ่อนัไดแ้ก่เมอืง บูดา และ เปสต ์อนัเป็นที่มาของค าว่า “บูดาเปสต”์ เจา้ของฉายา ปารีสแห่งตะวนัออก  

ที่พกั GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็  บูดาเปสต ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชมบูดาเปสต ์เมอืงที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่า้ โดยฝัง่ดานูบแยกเป็นเมอืงเก่าอยูฝ่ ัง่ตะวนัตกและฝัง่เปสตเ์ป็น

เมอืงใหมอ่ยูฝ่ ัง่ตะวนัออก ถ่ายรูปกบัป้อม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จาก

การสูร้บของชาวประมงกบัพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ์ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจุดน้ีสามารถมองเหน็ทวิทศัน์

งดงามของตวัเมอืงได ้ 

จากนัน้อิสระใหท้า่นถา่ยรูปกบัมหาวหิารแมททอิสั (MATTHIAS CHURCH) โบสถเ์ก่าแก่ที่ไดร้บัผลกระทบจาก

การปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมยั ผ่านชมถนนเสน้ที่สวยงามทีสุ่ดของบูดาเปสตท์ี่มอีาคารสวยงามหลายอาคาร 

น าท่านถา่ยรูปกบัลานฮีโร่สแควร ์อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮงัการ ี

น าท่าน ลอ่งเรือชมความสวยงามของสองฝัง่แมน่ า้ดานูบ 



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

 

  
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

บ่าย ใหท้่านไดอ้ิสระกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA  

 อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงและสนิคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั 

ที่พกั GOLDEN PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที่แปด บูดาเปสต ์- กรุงเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัพรอ้มท ัง้เก็บสมัภาระ…น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

14.40 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที ่EK112/EK384 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องที่สนามบนิดูไบ 1440-2305 *.*.*. 

วนัที่เกา้   สนามบินสุวรรณภูม ิ

12.05 น.  (เวลาทอ้งถิ่น) เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ…. 

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

อตัราค่าใชจ้่าย : 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กว่า 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตยีงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

6-14มิ.ย./20-28มิ.ย. 

12-20ก.ย./26ก.ย.-4ต.ค. 

3-11ต.ค. 

10-18,12-20,17-25,19-27, 

23-31ต.ค./26ต.ค.-3พ.ย. 

42,999.- 

9,500.- 
11-19 ก.ค./25ก.ค.-2ส.ค. 

8-16ส.ค. 
44,999.- 

11-19 พ.ค. 

18-26 พ.ค. / 24 พ.ค.-1 มิ.ย. 

25 พ.ค.-2 มิ.ย./22-30ส.ค. 

43,999.- 
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** บรษิทัขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรือภาษีประกนัภยัการเดนิทาง ** 

อตัราน้ีรวม 

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

ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

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

อยู่ในภูมปิระเทศที่มอีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเทา่ตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน

แฟร,์การประชมุ อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิ่มค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดิม โดยบริษทัจะค านึงถงึความเหมาะสม

และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั  

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

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

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไมไ่ดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถ

จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ า่  

** กรณีที่มงีานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีางอาบน า้ 

ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบริษทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

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

สายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทาง

หรือของมค่ีาที่สูญหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้  

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

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษค่าบริการพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  

7. ค่าทปิท่านละ 60.- ยูโร 

8. ค่าวซ่ีาเชง็เกน้ 3,500.- บาท (หากสถานทูตไดก้ าหนดการยื่นวซ่ีาเป็นคณะแลว้ ท่านใดไมส่ามารถมาตามก าหนดได ้กรณีถา้ม ี
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ค่าใชจ่้ายเกิดขึ้นทา่นละ 500.- บาท ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเท่านัน้) 

 

**กรณุาอา่นเงือ่นไขและหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ เพราะรายการทวัรท์ีท่า่นไดร้บัถอืเป็นสญัญา 
การเดนิทางระหวา่งบรษิทัและลกูคา้** 

เง ือ่นไขการจอง 
กรุณำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำ ทำ่นละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ ีจ่ะขอรับลกูคำ้รำยตอ่ไป  
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษัิทขอเก็บคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง  หำกทำ่นไมผ่่ำนกำรอนุมัตวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำง
โดยเหตจุ ำเป็นทำงบรษัิทขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธ ิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี
การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ
เหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงไดม้ำกกวำ่ 1 เดอืนกอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เก็บคำ่บรกิำรทำ่นละ 3,000 

บำท 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงและหรอืไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทำงทกุกรณี เก็บคำ่บรกิำรทัวรเ์ต็มจ ำนวนตำมรำคำ

ทัวร ์(หมำยเหต ุ– ผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ำมทีท่ำงบรษัิทระบขุอ้ควำม
บำงอยำ่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสำยกำรบนิ
และบรษัิทตำ่งประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดรั้บกำรอนุมัตวิซีำ่จำกทำงสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่่ำน) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ทำงบรษัิท
ฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี
ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คำ่สว่นตำ่งกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน (สอบถำมเพิม่เตมิจำกทำงบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 

-  กรณีผูเ้ดนิทำงทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ำมทีท่ำงสำยกำรบนิใหร้ะบขุอ้ควำมตำมเงือ่นไข
สำยกำรบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสำยกำรบนิและตัวแทนบรษัิททีต่ำ่งประเทศ (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับดลุพนิจิของสำยกำรบนิและ
บรษัิทตำ่งประเทศ) ทัง้นี้ทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว หรอืคำ่ตั๋ว
เครือ่งบนิ (กรณอีอกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และคำ่ธรรมเนียมวซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่กรณีทีท่ำ่นยืน่วซีำ่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสิัยทีท่ำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถ
ควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตให ้
เดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำง
รำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำงหำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
- กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ทำ่น ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบ
ลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  
- เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ ….กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้…โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภำวะ
อำกำศและเหตสุดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู ้
ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคัญ…. 
- หลังจำกทีม่กีำรจองทัวรแ์ละไดช้ ำระคำ่มัดจ ำทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบรษัิทหรอืช ำระ
โดยตรงกับทำงบรษัิท ทำงบรษัิทจะขอถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงอืนไขตำ่งๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่ำงกำยแขง็แรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้
(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำยและอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทำง
เจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคำ้สญูหำยหรอืลมืไวร้ะหวำ่งกำรเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆตำมทำง 
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 30 ทำ่น ( ผูใ้หญ่ )  
และ/หรอื ผูร่้วมเดนิทำงในคณะไมส่ำมำรถผ่ำนกำรพจิำรณำวซีำ่ไดค้รบ 30 ทำ่น ซึง่ในกรณนีี้ทำงบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด
หักคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ หรอืจัดหำคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้ำ้ตอ้งกำร 
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
 เนื่องจำกรำยกำรทัวรน์ี้เป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้ 
ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
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 กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถำนฑตู เรือ่งวซีำ่ของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ เมือ่ทำ่นไดช้ ำระ
เงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่
ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของเอกสำรวซีำ่ 
 กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่ 
ทำ่นจะถูกปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่็ตอ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม
ใหมท่กุครัง้  
 หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสัมภำษณ์บำงทำ่นทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำย และ 
โปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 
 ทำงบรษัิทฯ เป็นแคต่ัวแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ แตใ่นกำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ จะอยูใ่นดลุพนิจิของ 
ทำงสถำนทตูฯเทำ่นัน้ ซึง่อำจจะเกดิควำมไมส่ะดวกแกท่ำ่นไดท้ำงบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้
 เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทัวร ์ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นรับทรำบและยอมรับเงือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 
กรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯจะไมข่อ
รับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆทัง้ส ิน้โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภำวะอำกำศ 

และเหตดุวสิัยตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณล์ว่งหนำ้โดยทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ ควำมปลอดภัยของผูร่้วม
เดนิทำงเป็นส ำคัญ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กล่กูคำ้ทีเ่คยเดนิทำงแลว้มคีวำมประพฤตไิมน่่ำรักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีรั่กเกยีจ 
ของคนสว่นใหญ่เชน่ไมรั่กษำเวลำเลย พดู จำหยำบคำย ดืม่สรุำบนรถ กอ่เสยีงร ำคำญรบกวนผูอ้ ืน่ เอำแตใ่จตนเอง หรอืถอืวำ่มำ
กลุม่ใหญ่แลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ ืน่ชกัชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นควำมวุน่วำนในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ควำมสขุของผูเ้ดนิทำงเป็นสว่นใหญ่) 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพรำะอำจเกดิอันตรำย / เพือ่ควำมปลอดภัย / เวน้ม ี
ใบรับรองแพทย)์ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำยหรอืไมข่ำยทัวรแ์กท่ำ่นทีม่เีดก็ทำรกอำยตุ ำ่กวำ่กวำ่ 2 ขวบ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
จองทัวรเ์พือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกรำบขออภัยทำ่นเพรำะหำกเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทำงทำ่นอืน่ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรขำย หรอืไมข่ำยแกท่ำ่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณำแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หำขอ้สรุปร่วมกัน) 
 ทำ่นทีจ่ะออกตั๋วภำยในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หำดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ำยขำยกอ่นเพือ่ขอค ำยนืยันวำ่ทัวรนั์น้ๆ  
ยนืยันกำรเดนิทำงหำกทำ่นออกตั๋วโดยไมไ่ดรั้บกำรยนืยันจำกพนักงำนแลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบ
คำ่ใชจ้ำ่ยนัน้ได ้
 ใน 1 วัน คนขับรถจะท ำงำนและพักผ่อนระหวำ่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งำน 08.00 น. ตอ้งจบงำนภำยใน  
20.00 น. หำกมกีำรเสยีเวลำระหวำ่งวันทกุกรณโีปรแกรมอำจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ทำ่นจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้
หมำยถงึทำ่นยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 
 หำกในคณะของทำ่นมผีูต้อ้งกำรดแูลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มโีรคประจ ำตัว หรอืไมส่ะดวกในกำร
เดนิทำงทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครัวของทำ่น
เอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทำงบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในกำรจัดน ำสมัมนำ และกำรเดนิทำงทีม่คีวำมช ำนำญ โดยจัดหำโรงแรมที่พัก 
อำหำร ยำนพำหนะ และสถำนทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้กำรสมัมนำ ดงูำน เพือ่ควำมสะดวกสบำย และเกดิประโยชนส์งูสดุ
ในกำรเดนิทำง ทั ้งน้ีทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือควำมเสียหำยที่เกิดจำกโรงแรมที่พัก 

ยำนพำหนะ,  อนัเน่ืองจำกอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชำต,ิ โจรกรรม, วนิำศกรรม, อัคคภีัย, กำรผละงำน, กำรจลำจล 
สงครำมกำรเมือง, กำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่นเงินตรำระหว่ำงประเทศ, กำรนัดหยุดงำน, ควำมล่ำชำ้ของ
เทีย่วบนิ, สำยกำรเดนิเรอื, รถไฟ, พำหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนกำรถูกปฏเิสธออกวซีำ่จำกกงสลุ และ / หรอื สว่นงำนที่

เกีย่วขอ้งกับสถำนเอกอักครำชฑูต รวมถงึผูม้ีอ ำนำจท ำกำรแทนประจ ำประเทศไทย (โดยไม่จ ำตอ้งแสดงเหตุผล 
เน่ืองจำกเป็นสทิธิพเิศษทำงกำรทูต) ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษัิทฯ หมำยรวมถึงในระหว่ำงกำรเดนิทำง
ท่องเที่ยวทัง้ใน หรือ ต่ำงประเทศ แต่ทำงบรษัิทฯ มีควำมคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตำมเงื่อนไขที่บรษัิทฯ ที่
รับประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทำงถูกปฎเิสธโดยเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตำ่งประเทศ มิ

ใหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ เน่ืองมำจำกควำมประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทำง ไม่ปฎบิัตติำมกฎระเบียบดำ้น
กำรควำมคมุโรคตดิตอ่เฉพำะพืน้ทีม่กีำรปลอมแปลงเอกสำรเพือ่กำรเดนิทำง รวมถงึมีส ิง่ผดิกฎหมำย บรษัิทฯ จะไม่
คนืคำ่ใชจ้่ำยใดๆ รำยละเอยีดดำ้นกำรเดนิทำง อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมจ ำเป็น หรอืเพือ่ควำมเหมำะสมทัง้

ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทัง้น้ีกำรขอสงวนสทิธิดังกล่ำว บริษัท จะยึดถือและค ำนึงถงึผลประโยชน์
ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทำงเป็นส ำคญั 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้น าพาการเดินทางในคร้ังน้ี” 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เยอรมน ี 
*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมน ี ในทกุกรณี***  
ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่โดยประมาณ 7 วนั  
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 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 
ชุด ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอื
เดนิทางออกมาได ้
 
1.หนังสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่
นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ 
กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  
 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยส ีหนำ้ตรงขนำด 35มม.x 45มม. ใบหนำ้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีรู่ปถ่ำย  
จ ำนวน 2 ใบ หำ้มตกแตง่รูป ถ่ำยจำกรำ้นถ่ำยรูปเทำ่นัน้ หำ้มสวมแวน่ตำ หรอืเครือ่งประดับ ,  
ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร ์**แนะน ำใหล้กูคำ้ไปถ่ำยในสถำนทตู 180 บำท จ ำนวน 4 รูปนะคะ หำก
จ ำเป็น** 
3. หลักฐำนกำรท ำงำน  
- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยุ
ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถ่ำยรำ้น สัญญำเชำ่ที ่
โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 
- เป็นพนักงำน หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน  
(ขอเป็นภำษำองักฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์  
ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 
- กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลงัศกึษำอยูเ่ป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ 
(สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษียณอำยจุำกงำนรำชกำร กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 
4. หลักฐำนกำรเงนิ  
4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถ่ำยส ำเนำยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย
กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภำษณ ์ 
ยอดเงนิสดุทำ้ยทีล่กูคำ้อัพเดท 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคำ่ทัวรด์ว้ยนะคะ  
*** ไมรั่บพจิำรณำบัญชกีระแสรำยวัน และฝำกประจ ำ *** 
• หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรุณำถ่ำยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 
• หำกในส ำเนำบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น 
STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสัมภำษณ ์
4.2 หำกตอ้งรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำง
ธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุ ือ่เจำ้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-
สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 
5. เอกสำรสว่นตัว ถ่ำยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

- ทะเบยีนบำ้น 
- บัตรประชำชน 
- สตูบัิตร (กรณีเดก็อำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 
6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  
- หำกเด็กเดนิทำงไปกับบดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุ

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 
- หำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุร
เดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 
- หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกับบดิำและมำรดำ ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศ
กับใคร มคีวำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกนักับเดก็ จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและ
มำรดำ 
- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครอง
บตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
***กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำและมำรดำเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มกับเดนิทำงมำสัมภำษณ์กับบตุรที่
สถำนทตูดว้ย 
7. กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ ขอควำมกรุณำรบกวนถ่ำยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้แนบมำดว้ย 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรับเปลีย่นและขออัพเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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ในการจองทวัร ์ตอ้งจองพรอ้มหนา้พาสปอรต์ + ช าระเงนิ 

ทางบริษทัจะถือว่าการจองทวัรโ์ดยสมบูรณ์ 

รายละเอยีด ประวตัสิว่นตวัของแต่ละท่านที่ตอ้งกรอกใหค้รบทัง้หมดทุกช่องตามความเป็นจรงิ 

(ส าคญัมากมีผลต่อการพจิารณาวซีา่) 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / เลขที่บตัรประชาชน 

............................................................................................................................. ................................................................. 
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เบอรโ์ทรศพัทม์ือถอื ............................................................................................................................................................ 

E-Mail Address ............................................................................................... ................................................................... 
 

พาสปอรต์ เล่มเก่า เลขที่ / วนัที่ออก / วนัที่หมดอายุ 

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

ที่อยูป่จัจุบนั / อาศยัมานานกีปี่ /  เบอรบ์า้น / เบอรม์ือถอื /สถานที่เกดิ(จงัหวดัที่เกดิ) 

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

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

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น  /  เบอรบ์า้น  

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

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

อาชีพปจัจุบนั / ช่ือและที่อยูบ่ริษทั / ต าแหน่ง / เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท างาน / วนัเริ่มงาน /  

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

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

*กรณียงัศึกษาอยู ่ช่ือสถานศึกษาและที่อยู ่/ เบอรโ์ทร. 

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

*กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี ช่ือ บิดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดือนปีเกดิ / สญัชาติ  / สถานที่เกดิ  

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

*กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี ช่ือ มารดา นามสกลุ (ภาษาองักฤษ ตามหนา้พาสปอรต์) / วนัเดอืนปีเกดิ / สญัชาต ิ / สถานทีเ่กดิ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์

 

รายการทวัร.์...............................................................................วนัเดนิทาง....................................................................  

ชื่อผูต้ิดต่อ...........................................................โทร............................................แฟกซ.์............................................... 

ที่อยู่เพือ่ติดต่อรบัเอกสาร.................................................................................................................................................  

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



 
Ruby travel #ส ำนักงำนใหญ ่

104/2 M.5 T.Chaisatan A.saraphi Chiang Mai 50140 

โทร 053-115-912 Hotline 089-644-7444 

Line add : @rubytravel 

   

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

จ านวนผูเ้ดนิทางท ัง้หมด......................................คน  (ผูใ้หญ่.......................ทา่น / เดก็อายุต า่กวา่ 12 ปี................ท่าน) 

จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ ัง้หมด..............................หอ้ง  (หอ้งพกัคู่.................หอ้งพกัเดี่ยว.............หอ้งพกั 3 เตียง...........) 

                รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนังสอืเดินทาง เรียงตามหอ้งพกั) 

 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ์ื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร    ไมท่านเนื้อววั             ไมท่านเนื้อหม ู               ไมท่านสตัวปี์ก            ทานมงัสาวริตั 

รายละเอียดอื่น ๆ............................................................................................................. ................................... 

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

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่............................เดก็.........................ค่าต ัว๋เพิ่ม / ลด.........................  

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ ลงชือ่..................................................ผูจ้อง 

(.......................................................)      

   

 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


