
 

 
  

 

ปราสาทนอยชวานสไตน – ซาลสเบิรก THE SOUND OF MUSIC – คารโลวี่วารี ่

ปราสาทแหงกรุงปราก – เชสกี้คลุมลอฟ 

บูดาเปสต – ปอมชาวประมง – ฮีโรสแควร – ลองเรือแมน้ําดานบู 

เวียนนา – พระราชวังเชรินบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET 

ถนนคารทเนอรสตรที ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก 



 

กําหนดการเดนิทาง :  
วันแรก   กรุงเทพฯ-มิวนิค 

16.00น.  พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร T 
ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) พบกับเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก 

20.35 น.  ออกเดินทางสู เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373 / EK053  
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0330-0710*.*.*. 
 

วนัที่สอง  มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน-มิวนิค 

07.10 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ตรวจรับสัมภาระตางๆ เรียบรอยแลว 

 นําทานเดินทางสู เมืองฟุสเซน (FUSSEN) (161 กม.)  นําทานน่ัง
รถบัสทองถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไมสามารถขึ้นไดนักทองเที่ยว
ตองเดินขึ้นเทานั้น) ขึ้นสูปราสาทนอยชวานสไตน ใหทานไดถายรูป
กับความสวยงามของตัวปราสาทดานหนาซึ่งเปนตนแบบปราสาท
ของในดีสนียแลนด… 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (MUNICH) (122 กม.) ที่สวยงามดวยสถาปตยกรรมในหลาย

รูปแบบ อยางสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาท ิจัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนยรวมกิจกรรม
นานาชนิดของชาวมิวนิค ถายรูปคูกับศาลากลางมิวนิค ที่สรางเม่ือป ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอ
ระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยูตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผานชมยานสําคัญๆบนถนน
แมกซิมิเลี่ยน สตราเซ ที่ตั้งของ 
โอเปราเฮาส พิพิธภัณฑเรสซิเดนท  

 *.*.*. อิสระอาหารค่ํา *.*.*. 
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 

วันที่สาม ซาลบูรก - ฮอลสตัท - เชสกี้คลุมลอฟ 

เชา   รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองซาลบูรก (SALZBURG) (144  กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู
ทางทิศใตของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย 
เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูรก  
นําทาน ถายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเปนสวนสวยประจําเมือง สวนมิราเบลในฉากตนๆของภาพยนตร
อมตะกองโลก “เรื่องเดอะซาวดออฟมิวสิค” แมเวลาผานไปเน่ินนานมากแตสวนแหงนี้มิได
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด นําทานชมเมืองซาลสบวรก ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ
การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดย
องคการยูเนสโก ในป ค.ศ. 1997 ตั้งอยูบนฝงแมนํ้าซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับ
เทือกเขาแอลปเปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท  ….



 

นําทานขามแมนํ้าซาลสซัคสู ยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้ง
โดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา  

 นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกที่เกาแกยอนหลัง
กลับไปกวา 4,000 ป ชวงที่เจริญรุงเรืองที่สุดในอดีตประมาณป 800-400 กอนคริสตกาล และยัง
มีทิวทัศนที่สวยงามเปนที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากนั้นนําทานเดินเทาเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกวา“ซี สตราซ” (See 

Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกดานมีรานขายของที่ระลึก ที่ศิลปนพื้นบานออกแบบ
เองเปนระยะสลับกับบานเรือนสไตลอัลไพนที่เกาแกไมขาดสาย บางอยูระดับพื้นดิน บางอยูบนหนา
ผาลดหลั่นกันเปนชั้นๆ และบานแตละหลังลวนประดับประดาดวยของเกา ดอกไมหลากสีสัน
สวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ทานจะไดชมจัตุรัสประจําเมืองซึ่งเปนลานหินขนาดยอม 
ประดับดวยน้ําพุกลางลานและอาคารบานเรือนที่สวยงาม  

นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ คลมุลอฟ (CESKY KRUMLOV) (221 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมือง
หนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการ
ปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ.
1993 ไดรับการประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและ
ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอน
ปลายปค.ศ.1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ
โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาชื่นชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีความสําคัญและโดด
เดนใน การอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา ทําใหองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนเมืองคลมุลอฟ
ใหเปนเมืองมรดกโลกในปค.ศ.1992  
*.*.*. อิสระอาหารค่ํา *.*.*. 

ที่พัก   OLD INN HOTEL หรือเทียบเทา  
*.*.*. ในกรณีที่เปนชวงแฟร หรอื งานสําคัญๆ ของเมืองจะทําการยายไปนานเมืองบูโดจาวิค แทน *.*.*. 
 

วันที่สี่  เชสกี้คลุมลอฟ - พิลเซน - คาโรวีวารี่ - ปราก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานถายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ไดรับการเปล่ียนแปลงและตอเติมในหลายยุคสมัย 
เปลี่ยนมือเจาของหลายครั้งหลายคราแตก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตัง้อยูบนเนินเขาในคุง

น้ําวัลตาวา  
นําทานชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแตศตวรรษที่ 11 จากการกอตั้งเมืองของตระกูล ROZMBERK 
จนกลายมาเปนของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรยี สุดทายเมืองก็กลับมาอยูในการปกครองของ
ตระกูล SCHWARZENBERG และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยูในเสนทางการคาขายใน
อดีตและยังไดรับการยกยองใหเปน 1 ในเมืองมรดกโลกที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก
ตั้งแตป ค.ศ.1992  
นําทานเดินทางสู เมืองพิลเซน เมืองเบียรของประเทศเชค  
 



 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคารโลวีวาร ี(KARLOVY VARY) (298  กม.)  ตั้งอยูบนสองฝงแมนา
เทปลา เปนเมืองที่สวยงาม เต็มไปดวยปาไม และโดงดังจากเรื่องราวของน้ําแรรอน  
 
 
 

 

 

 *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน *.*.*.  
นําทานเดินชมเมืองคารโลวารี หรือที่รูจักในนาม เมืองน้ําแร เมืองที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโบฮีเมีย 
ลักษณะเมืองอยูในหุบเขาสองฝงแมนาเทบลา ดินแดนแหงน้ีเปนที่คนพบแหลงนาแรรอนธรรมชาติ
และมีบอนาพุรอนถึง 12 แหง ที่รอนที่สุด อยูในศูนยนิทรรศการที่มีความรอนถึง 72 องศา
เซลเซียส ภายในจัดแสดงสายนาแร นักทองเที่ยวสามารถชิมนาแรดวยถวยชิมเฉพาะพิเศษที่ทําจาก
พอรซเลนในเมืองนี้เทานั้น เมืองน้ีเปนที่นิยมในการเขาคอรสสปา เพื่อรักษาสุขภาพ และยังมี
สถาปตยกรรมที่งดงาม เหมาะแกการเดินเที่ยวชมเมืองเปนอยางยิ่ง อาท ิโบสถของแมรี ่เมดิลีน 
และโบสถสไตลรัสเซียนออรธอดอกซวิหารของเซนตปเตอร และเซนตปอล อาคารกอสรางใน
สถาปตยกรรม ทูโอดอร หรือหาซื้อเหลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA โดยมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพร เปนของที่ระลึก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เปดโบฮีเมียน   
 นําทานเดินทางสู กรุงปราก (PRAGUE) (127 กม.) เมืองแหงปราสาทรอยยอด ปรากเปนเมือง

หลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ลานคน ใน ป ค.ศ.1992 
องคการยูเนสโก ไดประกาศให ปรากเปนเมืองมรดกโลก นาทานเดินเลนยาน จัตุรัสเมืองเกา ที่มี
บรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ดวยรานขายของนานาชนิด รวมทั้งรานคริสตัล ซึ่ง
โบฮีเมียคริสตัลนั้นเปนที่รูจักและใหการยอมรับกันทั่ว ยุโรปแมแตบรรดาพระราชวังตางๆก็นิยมนา
ไปเปนเครื่องประดับ หรือชอโคมระยาที่  

ที่พัก   DUO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หา  ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย)  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชมความสวยงามภายนอกของบริเวณปราสาทแหงกรุงปราก ที่ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ํา 

วัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนที่ทาการของ
คณะรัฐบาล นําทานชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมือง
ปรากที่อยูคนละฝงแมนํ้า ที่ทานจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแหงปราสาท
รอยยอด ที่ทานจะเห็นยอดแหลม
ของอาคารตางๆมากมาย รวมทั้ง
ยอดโบสถตางๆอีกดวยเดินผานเขต

อุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสําคัญๆ มากมาย จากนั้นนา



 

ทานเขาไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนตวิตัส วิหารประจาราชวงศซึ่งสรางดวยศิลปะ
แบบโกธิค ที่ประดับดวยกระจกสีสแตนกลาสอยางสวยงาม นําทานเดินลงจากปราสาทแหงกรุง
ปราก ที่ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสูสะพานชารลส ที่ทอดขามแมน้ําวัลตาวา
สัญลักษณที่สําคัญของปรากที่สรางขึ้นในยุคของกษัตริยชารลสที่ 4 ปจจุบันเปนสถานที่ที่เหลา
ศิลปนตางๆนาผลงานมาแสดงและขายใหกับนักทองเที่ยวและผูที่สนใจ 

 นําทานเดินทางสู กรุงบาติสลาวา (BRATISLAVA) (329 กม.) ประเทศสโลวัค ชมภายนอกของ
ปราสาทแหงบาติสลาวา  …. 
*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและค่ํา *.*.*. 

ที่พัก   IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่หก  เวียนนา - พระราชวังเชิรนบรุน - PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (184  กม.) เปนนครหลวงแสนสวย
ของออสเตรีย และเปนเมืองเกิดของ ทานโยฮันส สเตราท บิดาแหงเพลงเวียนนา วอลทซที่โดงดัง 
ชม อนุสาวรีย โยฮันส สเตราท ในสวนสาธารณะสตัทปารค 

 นําทานเขาชมภายในหองพระราชวังเชรินนบรุนน (SCHOENBRUNNE) พระราชวังฤดูรอนแหง
ราชวงศฮับสเบิรกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญไมแพพระราชวังใดในยโุรป ที่มีการตกแตงหอง
ประดับอยูอยางสวยงาม  

  
นําทานสูยานชอปปงถนนคนเดินคารทเนอรสตราเซ ที่มีรานคาแบรนดเนมมากมาย อยางคริสตัล
สวารอฟสกี้-หลุยสวิตตอง รานนาฬิกา บรูคเชอเรอสวิสเซอรแลนด ฯลฯ และยังเปนยานใจกลาง
เมืองเกาที่ทานสามารถเดินชม มหาวิหารเซนตสตีเฟนที่สรางในสไตลโกธิคที่งดงาม ..ใหทานได
ถายรูปกับปราสาทฮอฟบวรก 

เที่ยง  *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อมีเวลาชอปปงที่ ถนนคารทเนอสตารทเซ *.*.*. 
บาย  นําทานสู PARNDOF OUTLET (48 กม.)  ชอปปงสินคาแบรนดราคาถูกตามอัธยาศัย 
ค่ํา   *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ํา เพื่อมีเวลาชอปปงที่ OUTLET อยางเต็มที่ *.*.*. 

นําทานเดินทางสู เมืองบูดาเปสต (BUDAPEST) (196 กม.)  เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมนาดานูบแยก
เปนเมืองเกา และเมืองใหม อันไดแกเมือง บูดา และ เปสต อันเปนที่มาของคําวา “บูดาเปสต” 
เจาของฉายา ปารีสแหงตะวันออก  

ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่เจ็ด บูดาเปสต 



 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ชมบูดาเปสต เมืองที่ตั้งอยูสองฝงแมนา โดยฝงดานูบแยกเปนเมืองเกาอยูฝงตะวันตกและ
ฝงเปสตเปนเมืองใหมอยูฝงตะวันออก ถายรูปกับปอม (FISHERMAN’S BASTION) ซึ่งปอม
ปราการชาวประมง อนุสรณจากการสูรบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต ในชวงป
ค.ศ.1241 จากจุดน้ีสามารถมองเห็นทิวทัศนงดงามของตัวเมืองได  
จากนั้นอิสระใหทานถายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH) โบสถเกาแกที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปกครองในแตละยุคแตละสมัย ผานชมถนนเสนที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสตที่มี
อาคารสวยงามหลายอาคาร นําทานถายรูปกับลานฮีโรสแควร อนุสรณสถาน 1,000 ป ของ
ประเทศฮังการี 
นําทาน ลองเรือชมความสวยงามของสองฝงแมน้ําดานูบ 

  
  
                    ใหทานไดอิสระกับการชอปปงสินคาแบรนดเนมตางๆ ณ ถนน VACIUTCA  
 อิสระชอปปงสินคาพื้นเมืองและสินคาแบรนดเนมตามอัธยาศัย 
ที่พัก GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่แปด บูดาเปสต - กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
อิสระพักผอนตามอัธยาศัยพรอมทั้งเก็บสัมภาระ…นําทานเดินทางสูสนามบินเพื่อเดินทางกลับสู

กรุงเทพฯ 
14.40 น.  (เวลาทองถิ่น) ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK112/EK384 
  *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 1440-2305*.*.*. 
 

วันที่เกา   สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.05 น.  (เวลาทองถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…. 
(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการ
จัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

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

 

 

 

 



 

อัตราคาใชจาย :  

วันที่เดินทาง ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 

12 

กับ 1 ผูใหญ 

เด็กต่ํากวา 12 

กับ 2 ผูใหญ 

ไมมีเตียงเสริม 

พักเดีย่วจาย

เพิ่ม 

7-15 พ.ย. // 27 พ.ย.-

5 ธ.ค.  28 พ.ย. – 6 

ธ.ค. 

2-10 ธ.ค. 

39,999.- 9,500.- 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษนี้ํามันและ/หรือภาษีประกันภัยการ

เดินทาง ** 

อัตรานี้รวม 
1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น(ในกรณีมีความประสงค

อยูตอจะตองอยู 
ภายใตเง่ือนไขของสายการบินและมีคาใชจายเกิดขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลง) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 

3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. คาหองพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมสวนใหญจะไมมี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจาก 

อยูในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเทาตัว หากวันเขาพักตรงกับชวงงาน
เทศกาลตางๆและงานแฟร,การประชุม อันเปนผลทําใหตองการเปลี่ยนยายเมือง หรือเพิ่มคาทัวรในกรณีพักที่เมือง
เดิม โดยบริษัทจะคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก  
** เน่ืองจากการวางแพลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทานอาจจะไมไดเลย หรือ อาจมีความ
จําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม
ในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 

** โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมเีครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 



 

6. คามัคคุเทศก (ไกดคนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  

อัตรานี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจงเขาแจงออกสําหรับผูที่ไมไดถือหนังสือเดินทางของไทย 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา

น้ําหนักเกินจากทาง 
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, 

คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน  
3. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษี 

4. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา  
5. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯคาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

คาบริการพิเศษตางๆ 

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง  
7. คาทิปทานละ 60.- ยูโร 
8. คาวีซาเช็งเกน 3,500.- บาท 

กรุณาจองกอนลวงหนา พรอมชําระเงินเต็มจํานวน 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรบัลูกคาราย

ตอไป  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเดินทาง พรอมชําระเต็มจํานวน 

 กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บคาทัวรเต็มจํานวน  
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน  
1.ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บเงินเตม็จํานวน  
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายเต็ม
จํานวน   
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา 

เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ

ตามจํานวนที่ 
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทาง 

ของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาคาตั๋วเครื่องบินและ

คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

 กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ  

ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คาตั๋วเครื่องบิน / คาสวนตางในกรณีที่กรุป

ออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของ 

สงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน 
(ผูใหญ ) และ/ 

หรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 30 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให
ทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม
สามารถ 

ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเขา 

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานฑูต เพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถาน 

ฑูต เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อทานได
ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา 



 

 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร 
และถึงแมวาทาน 

จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมาย และโปรด 

แตงกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของทาง 

สถานทูตเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิตใินนามของบริษัทฯเมื่อทาน
ได ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย
ทั้งหมด  

 ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนอํานวยความสะดวกในข้ันตอนการยื่นวีซา แตในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูใน
ดุลพินิจของทาง 

สถานทูตฯเทานั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไมสะดวกแกทานไดทางบริษัทฯ จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 
ในกรณีที่ลูกคา 

ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯกอนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอ
รับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทัวรแกลูกคาที่เคยเดินทางแลวมีความประพฤติไมนารักหรือมีพฤติกรรมเปนที่รัก
เกียจของคนสวน 

ใหญเชนไมรักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ กอเสียงรําคาญรบกวนผูอื่น เอาแตใจตนเอง หรือถือวา
มากลุมใหญแลวไมเกรงใจผูอื่นชักชวนผูผื่นใหกอนความวุนวานในทัวรฯลฯ (เพื่อความสุขของผูเดินทางเปนสวน
ใหญ) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธไมขายทวัรแกทานที่มีครรภเกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เวนมี
ใบรับรองแพทย) 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขายหรือไมขายทวัรแกทานที่มีเด็กทารกอายุต่ํากวากวา 2 ขวบ (กรุณาแจงบริษัทฯ 
กอนจองทัวร 

เพื่อหาขอสรุปรวมกัน) ตองกราบขออภัยทานเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการขาย หรือไมขายแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงบริษัทฯ กอนซื้อทัวร เพื่อหา
ขอสรุปรวมกัน) 



 

 ทานที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวา
ทัวรน้ันๆ ยืนยัน 

การเดินทางหากทานออกตั๋วโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงานแลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบ
คาใชจายนั้นได 

 ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผอนระหวางขับรถรวมแลวไมเกิน12 ชม. เชน เริ่มงาน 08.00 น. ตองจบ
งานภายใน 20.00  

น. หากมีการเสียเวลาระหวางวันทุกกรณีโปรแกรมอาจตองแกไขปรับเปลี่ยน - เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว
หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจวแลวขางตน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม
สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะ
ทัวรทั้งหมด 
 

ขอความซึ่งถือเปนสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึ่งรวมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เปนตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั 

อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสงูสุดใน
การเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลาชาของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, 
พาหนะทองถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล และ / หรือ สวนงานที่เกี่ยวของกับสถานเอกอักคราชฑูต 
รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจําตองแสดงเหตผุล เนื่องจากเปนสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน หรือ ตางประเทศ แตทางบริษัทฯ มีความ
คุมครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูรวมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคน
เขาเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตางประเทศ มิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรม
ของผูเดินทาง ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง 
รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมคืนคาใชจายใดๆ รายละเอียดดานการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
จําเปน หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลาว บริษัท จะยึดถือ

และคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของทานผูมีเกียรติ ซึ่งรวมเดินทางเปนสําคัญ 

“ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทาง
ในครั้งนี”้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเยอรมน ี*** ยื่นวีซาเดีย่วแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี  ในทุกกรณี***  
 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นโดยประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุดในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวาง
รอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

1.หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ

เดินทางจะตองไมชํารุด(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 35มม.x 45มม. ใบหนา 90 เปอรเซ็นตของพื้นที่รูปถาย  

จํานวน 2 ใบ หามตกแตงรูป ถายจากรานถายรูปเทานั้น หามสวมแวนตา หรือเครื่องประดับ ,  

ตองไมเปนรูปสติ๊กเกอร **แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ หากจําเปน** 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบ
ทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต  
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปด
เทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชี

ภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  

ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วนักอนยื่น ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวยนะคะ  
*** ไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และฝากประจํา *** 
• หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
• หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือนตอเนื่องดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วัน
กอนวันนัดสัมภาษณ 
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชี
ออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
 
5. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
- ทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
- หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
***กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาเซ็นชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณกับบุตรที่สถานทูตดวย 
 
7. กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน ขอความกรุณารบกวนถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนแนบมาดวย 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม 


