
 
 
 
 
 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ               (ไทย) 
17.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบนิเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
21.05 น.     ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ) 
วันที่สอง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค                          (ยูเออี – เยอรมัน) 
00.50 น.    ถึงสนามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
04.05 น. เดนิทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมิเรตส์ เท่ียวบนิท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ) 



 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่                
เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตัง้อยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมันท่ีใช้
เมืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินค้าและซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ เมืองท่ีตัง้อยู่ทางแคว้นบาวาเ รียตอนใต้ของ
เยอรมนีติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทศันียภาพอนัเป็นท่ีกลา่วถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองข้างทาง
ท่ีเตม็ไปด้วยความเขียวขจีของขนุเขา 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านขึน้สู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตัง้อยู่ในเทือกเขา
แอลป์ สร้างในสมยัพระเจ้าลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีก
แห่งหนึ่งของโลก ตวัปราสาทตัง้อยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น า้
พอลลทั เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาว ตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซึ่งมี
สีสนัแปลกแปลง แตกตา่งไปในแตล่ะฤดกูาลได้ ปราสาทหลงันีเ้พิ่งได้รับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน์ ก็เพียง
ภายหลงัจากท่ี กษัตริย์ลุดวิกท่ี 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง่ราชาการ์ตนูอยา่งวอล์ทดิสนีย์ยงัได้จ าลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนีย์แลนด์ สมควรแก่เวลา
น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เข้าสูท่ี่พกั  ณ Holiday Inn City East หรือระดบัเดียวกนั 
วันที่สาม     จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก                  (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านมาถ่ายภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg 

Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดรู้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ ริเร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ 
มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แหง่บาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติ
โนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็ค
เตอร์แหง่บาวาเรียส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขบัรถพาชมสถานท่ีส าคัญๆ อาทิ พระราชวงั
หลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลักษณ์ท่ี
ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเก่าในรูปแบบศลิปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แมพ่ระท่ีมีรูปแบบคล้ายหวัหอม
ใหญ่ อิสระให้ทกุทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั    

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg)  เมืองท่ีได้รับสมญานามว่า
เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน 
ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตนู ทางเดินโรยกรวด ปหูินแบบยคุกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะท่ีปกคลมุขาวโพลน
ไปทัว่ทัง้เมือง ต้องท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนัน้เสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายท่ีได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่าง
สมบรูณ์ จากนัน้น าท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรใน
อดีตท่ีถือเป็นอาคารประวตัิศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนัน้น าท่านชมบริเวณ  จัตุรัสกลางใจ

เมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสต์มาสท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศเยอรมนี ด้านตะวนัออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จดุเดน่คือ มีนาฬิกา
ตุ๊กตาไขลานท่ีหน้าจัว่ของโบสถ์พระแมม่าเรีย ตวันาฬิกาและตุ๊กตาประดบันีถ้กูสร้างเพิ่มเตมิภายหลงัในปี ค.ศ. 
1509 เพ่ือเป็นการร าลกึถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราขึน้ตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 
4 แหง่จกัรวรรดโิรมนัอนั ศกัดิส์ิทธ์ิ 



 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe 
หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ส่ี โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบร์ิก – แฟรงก์เฟริต                    (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก  แห่งเทาเบอร์ ได้

กลายเป็นสว่นหนึง่ในประวตัิศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนตกิของเยอรมนี เข้าสูเ่ขตเมืองเก่า ซึง่เป็นศนูย์กลาง
เมืองทางประวตัิศาสตร์และแนวก าแพงป้องกันเมืองดัง้เดิม บง่บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการค้าไวน์ , 
โค, กระบือและขนสตัว์ ท่ีมีมาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จตัรัุสใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์
เซนต์จาคอบ อิสระให้ทา่นมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ ย้อนความทรงจ าในยคุอศัวินหรือขนุนางเรืองอ านาจใน
ยคุกลางหรือเลือกซือ้สินค้าตา่งๆท่ีผลิตในเมืองนี ้

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบร์ิก (WUERZBURG)              
เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้เมนซึง่เป็นอีกแหลง่เพาะปลกูองุ่นเพ่ือผลิต
ไวน์ของเยอรมนั และเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโก น าทา่นชมความงดงาม
ของเมืองมรดกโลกเมืองนี ้โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่ง
เมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึน้เม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนัน้น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence  สร้างขึน้ในสมัยศตวรรษท่ี 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบ
สถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครัง้เน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกครัง้ท่ี  2 น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เข้าสูท่ี่พกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วันที่ห้า ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์          (เยอรมัน)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดนิทางสูเ่มืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองนีมี้ความนา่สนใจ

มากทัง้ในแง่ประวตัิศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจบุนัไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากใน
เร่ืองของการผ่าตัดหัวใจ ท่ีได้ช่ือว่าดีท่ีสุดในโลก น าท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตัง้อยู่บนเนินเขา
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดนิเล่นได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่าง
ต้นเบิช ต้นเมเปิล้ ต้นโอ้ค เม่ือขึน้ไปอยู่บนเนินเขาท่ีตัง้ของปราสาทจะมีจดุชมวิวท่ีจะมองลงไปดตูวัเมืองเก่าไฮ
เดลเบิร์ก และยงัเห็นแมน่ า้เนคคาร์ ท่ีไหลผ่าน ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนีมี้ช่ือเสียงมาก 
มีการก่อสร้างต่อเน่ืองกว่า ๔๐๐ปี ตวัอาคารด้านนอกและตวัวงัเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วน
อีก๒อาคารท่ีอยู่ ทางตะวนัออกและทางเหนือสร้างเม่ือศตวรรษท่ี ๑๖ ซึ่งถือว่า เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความส าคญัทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั นอกจากนี ้ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีห้องเก็บไวน์ซึ่ง บรรจไุว้
ในถงัโอ๊คบม่ ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ไมล์ เป็น
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยโุรป ปัจจบุนัแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศนูย์กลางทางการเงินของยโุรปท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 2 รองจากลอนดอน  แฟรงก์เฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เม่ือดู
อย่างใกล้ชิดก็จะเผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ท่ีมีบ้านเรือนท่ีสวยงามเก่าแก่ท่ีได้ รับการบูรณะไว้ตัง้อยู่ใจ
กลางเมือง หลงัจากนัน้น าเท่ียว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ด้านข้างก็



 

คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซึง่อยูท่างด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรัุส
โรเมอร์  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เข้าสูท่ี่พกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
วันที่หก         โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND                 (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne)  เป็นหนึ่งในเมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดบัท่ีส่ีของประเทศ
เยอรมนี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์  หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเร่ิมก่อสร้าง
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1248 และสิน้สุดลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศให้แก่นกับุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทอง
ของกษัตริย์ทัง้สามถูกเก็บไว้ในตวัวิหารด้วย นอกจากนีย้ังได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกด้วยจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND  อิสระ
อาหารกลางวัน เพ่ือให้เวลาทา่นได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เชน่  GUCCI, BURBERRY, 
BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอีกมากมาย  
ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเมืองดสุเซสดอร์ฟเพ่ือเดนิทางสูส่นามบนิ  

21.15 น.      ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 58 (บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบนิ) 

วันที่เจ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                       (ยูเออี – ไทย) 
05.40 น.     ดนิทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น.     ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372            

       (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
19.15 น.     เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ   
   

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ร้านค้าในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ โปรแกรมการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า 

 
อัตราค่าบริการ  
  เดก็ (อายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 
  พักเดี่ยว     เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 

เมษายน 1-7 / 28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563 47,900 
มิถุนายน 3-9 มิ.ย. 2563 47,900 



 
อัตรานีร้วม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดนิทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบใุนรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายเมืองเข้าพกั ในกรณี 
          ท่ีไมส่ามารถเข้าพกัท่ีเมืองนัน้ๆได้ เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชมุ เหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 
✓ คา่วีซา่เชงเก้น (สถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมทกุกรณี) 
✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
✓ คา่เข้าชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบใุนรายการ 
✓ คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
✓ หวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเท่ียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบนิก าหนดให้ 30 กิโลกรัมตอ่หนึง่คน 

 คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในห้องพกั พนกังานยกกระเป๋า 

 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 
 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดนิทาง (หลงัจองภายใน 1 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางไมน้่อยกว่า 25 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใช้จา่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ให้ทา่น

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกการเดนิทาง 65 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แล้วขอเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง) 

2. ยกเลิกการเดนิทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยเบือ้งต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดนิทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดนิทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดนิทาง 20 วนัก่อนเดนิทาง ขอเก็บคา่ใช้จา่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เรียกเก็บคา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่า

และคา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นต้น   

 



 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผู้ เดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาต ิ 
             ปัญหาการเมือง เป็นต้น 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถกูปฏิเสธการ 
             เข้าประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี 
4. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉกุเฉิน จะต้องเป็นผู้ โดยสารท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีสาย 
            การบนิ ก าหนด  เชน่ ต้องสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ไมมี่ปัญหาด้านสขุภาพ สามารถชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้ 
            อยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ีสายการบนิ 
            ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 
6. โรงแรมท่ีพกัในยโุรปสว่นใหญ่ไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภมูิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพกั 3  
            ทา่น   (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต ่
            ละโรงแรม  
เอกสารเบือ้งต้นในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วันท าการ ผู้เดนิทางต้องมาสแกน
ลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ
ต่างกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือ
ยื่นวีซ่า) 
1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ไมว่า่จะเคยมีวี

ซา่ใน กลุม่เชงเก้นหรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การอนมุตัวีิซา่ 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นัน้ และมีอายไุมเ่กิน6 เดือนและเหมือนกนัทัง้2รูป) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
4. ใบรับรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหนง่และอตัรา

เงินเดือนในปัจจบุนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยโุรปหลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองท่ีคัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน  พร้อมวตัถปุระสงค์หรือ
ใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลงั 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจบุนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวน
ไมต่ ่ากวา่ 6 หลกัเพ่ือแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางและสามารถ
ท่ีจะใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเม่ือกลบัสูภ่มูิล าเนา ทา่นต้องปรับสมดุถึงเดือนปัจจบุนั โดยการปรับยอดสมดุใน
บญัชี ต้องมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 ก่อนวนันดัหมายย่ืนวีซ่า และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายไุมเ่กิน 15 
วนั นบัจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 



 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการเดินทางให้กบัผู้ เดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 
แล้ว ทางบริษัทฯจะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยและการกลบัมาท างานของ
ทา่น โดยระบรุายช่ือผู้ เดินทาง และเหตผุลท่ีจดัการเดนิทางนีใ้นจดหมายด้วย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตวัจริง) เทา่นัน้ 
9. กรณีท่ีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาอังกฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบตุรจะต้องไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดนิทางไปกบั
อีก ท่านหนึง่ได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ หรือส านกังานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถกูต้อง 

10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซ่าสถานทตูไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอย่ืนค าร้องใหมก็่ต้อง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการ
เชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแตง่กายสภุาพทัง้นีบ้ริษัทฯจะสง่เจ้าหน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเตมิทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่ว
เชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตูเพ่ือให้อยูใ่นดลุพินิจ
ของสถานฑตูฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้ระบโุดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซ่านัน้ ผู้ เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20 ,000 ต่อท่านก่อนเท่านัน้ และช าระค่าวีซ่า 3,500 ถึง
สามารถด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได้ 

   ** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร  
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิฉบับละ 500 บาท ** 

 
แบบฟอร์มรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ส าคัญมาก) 

**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน้ *** 

 
 
ช่ือ – นามสกุล ผู้เดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………. 



 
นามสกุลตอนเกิด 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
….………… 
ช่ือตัว 
[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………….. 
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 
เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………
………… 
สถานที่เกิด (จังหวัด/
ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………………
.……….. 
สัญชาตปัิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากต่างจาก
ปัจจุบัน……………………………………………….…….. 
ท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีสามารถตดิต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 
โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-
mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาตขิองผู้มีอ านาจปกครอง/
ดูแลผู้เยาว์  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………................................
..................................... 
 
สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 
ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 
โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 
รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 



 
 
แหล่งท่ีมา........................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 
ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 
ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวัดท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาตขิองคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเก้นท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตัง้แต่วันที่..........................................ถึงวันท่ี................................................................ 
เคยถูกพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวันท่ี หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่
อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
 หมายเหตุ : การอนุมัตวีิซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องใดๆ 
ทัง้สิน้ทัง้นีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  


