
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย) 

18.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส  ์ โดยสายการบินเอมเิรตส์แอร์ไลน์ เที่ ยวบินที่  EK373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง  ดูไบ- BMW WORLD - พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ -สนามกีฬาโอลิมปิค-จัตุรสัมาเรียน 

            (ยูเออี-เยอรมนั) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.20 น. เดินทางสู่ เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินเอมเิรตส์ แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK 53 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   EK007 GER AUS CZE 8DOCT17-EK-W35  



 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมวินิค ประเทศเยอรมนั หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหน้า

สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า หลงัจากนั้นน าทา่นผา่นชมบริเวณ สนามกีฬาโอลิมปิค ที่ มิวนิคไดร้ับเกียรติใหเ้ป็น

เจา้ภาพเม่ือปี ค.ศ. 1972 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ BMW WELT (ถ่ายรูป)

อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่ที่ ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจดัแสดงรถยนตรุ์่น

ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มด ับบลิว ใหท้า่นเดินเลน่ เลือกซ้ือของที่ ระลึกของบีเอ็มและมินิ

คูเปอร์  

เท่ียง บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ  ภั ต ต า ค า ร  น า ท ่ า น ม า เ ก็ บ ภ า พ               

พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดูรอ้น

ของ พระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้ เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ 

เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรส

องคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ที่  2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675  

กอ่นขบัรถพาชมสถานที่ ส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสู่บริเวณ  จตุัรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ที่

มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ที่ ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่ การเกา่ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์ม่

พระที่ มีรูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ NH Munchen Messe หรือระดบัเดียวกนั 

วนัสาม  ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น       (เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทาง

สู่ เมืองฟุสเซ่น  น าทา่นข้ึนสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซึ่ งเป็น

ปราสาทตั้งอยู ่ในเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมัยพระเจา้ ลุดวิกที่  2           

แห่งบาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่ งดงามมากที่ สุด

อีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู ่บนบนหินผาขนาดใหญย่ ักษ์ 

สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลทั เขา้ชมปราสาท

นอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาว ตัง้อยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ที่ ซึ่ งมีสีสันแปลกแปลง แตกตา่งไปในแต่

ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพ่ิงไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลงัจากที่  กษัตริยลุ์ดวิกที่  2 ไดเ้สด็จ

สวรรคตแลว้ในปี 1886 เที่ ยวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน , หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและ

คอนเสิร์ต แมก้ระท ั่งราชาการ์ตูนอยา่ง วอล์ทดิสนีย ์ย ังไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อัน

เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด  ์

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ ตัง้อยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก          

เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแตยุ่คโรมนัที่ ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพักขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ ตั้ง

อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นที่ กลา่วถึง ชม

ทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที่ เต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัสี่  อินสบ์รูค-หลงัคาทองค า-ซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์       (เยอรมนั-ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อกเดินทางตอ่สู่ เมอืงอินสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของ

แควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเที่ ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอิน ซึ่ งค  าวา่ “อินส์บรูคนั้น” แปลว่า 

สะพานแห่งแมน่ ้าอิน มีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยู ่ระหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็น

สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซึ่ งตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่ สรา้งข้ึนโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่  4 ในชว่งตน้ศตวรรษ

ที่  15 ส าหรับเป็นที่ ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่ เมอืงซาลบูรก์ ออสเตรียซึ่ งตัง้อยูท่างทิศใตข้องสนามบินมิวนิค 

ประเทศเยอรมนี ซึ่ งมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ 

สลับทะเลสาบตลอดเส ้นทาง น าท ่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่ มีช่ือเสียงใน

สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่ งไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมือง

เกา่ จึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 

ซาลส์บวร์กตัง้อยู ่บนฝั่งแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และมีอาณาเขตติดกบัเทือกเขา

แอลป์ เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่  18 นามวา่ วลู ์ฟกงั อามาเดอุส 

โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) เป็นสถานที่ ถา่ยท  าของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงที่ ยิ่ งใหญฮ่อลิวู๊ด 

น าทา่นชม สวนมริาเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่ มีการจดัสวนในสไตล์บาร็อกที่ โดง่ด ัง ให ้ทา่นเก็บบันทึกภาพ

ประทบัใจไวเ้ป็นที่ ระลึก น าท ่านขา้มแมน่ ้าซาลส์ซคัสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็ นซาลส์บวร์ก 

ที่ ตัง้โดดเด ่นอยู ่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นน าทา่นชมบา้นเลขที่  9 ถนน Geteidegasse แลว้อิสระใหท้า่นชม

รา้นคา้ที่ รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ ตัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง 

เดินเที่ ยวชมเมืองเกา่แถวบา้นเกิดของโมสาร์ท ซึ่ งเป็นส่วนที่ เป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซึ่ งก็เป็น

ปีเดียวที่ ข้ึนทะเบียนใหส้่วนที่ เป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของที่

ระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดท ัง้ส้ิน  

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Austria trend salzburg hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัหา้ ฮลัลส์ตทัท-์เชสกี้ ครุมลอฟ         (ออสเตรีย-เชค) 

เชา้ บริการอา หารเชา้  ณ ห ้องอาหารของโรงแร ม ออกเ ดินทางสู่                 

ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี 

เมืองที่ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่ โรแมนติกที่ สุดใน Salzkammergut 

เขตที่ อยูบ่นอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรีย

ให ้ฉายาเมืองน้ีว่า เ ป็น ไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนที่ มรดกโล ก

ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝนั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู่เมืองมรดกโลก เพชรน ้างามแห่งโบฮีเมียที่            

เมอืงเชสก้ีครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ ยวชมเมืองที่ ไดร้ับการยกย ่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมืองมรดกโลก              

ในปี ค.ศ. 1992 เมืองน้ีตัง้อยูริ่มสองฝั่งของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองที่ มีอาคารเกา่แกต่ัง้แตยุ่คกลางกว่า 

300 หลงั ไดร้ับการอนุรักษ์และข้ึนทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานที่ ส าคญัแห่งหน่ึงของโลก จุดโดดเดน่อีกอยา่งของเมืองน้ี คือ

มีแม่น ้าวัลตาวาไหลผา่นและลอ้มรอบเมืองในลกัษณะงอโคง้เป็นคุง้ไปตามเนินเขา คดเคี้ ยวเหมือนรูปตัว S จนท  าให ้     

ภูมิทศัน์ของตวัเมืองเหมือนกบัหยดน ้าที่ ก  าลงัจะร่วงหลน่จากขัว้นอกจากน้ีบา้นเรือนทุกหลงัใชห้ลงัคาสีสม้แดง ท  าใหเ้ม่ือ

มองจากมุมสูงจะเกิดภาพที่ สวยงาม เป็นเอกลกัษณ์มาก 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ Bellevue Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัหก ปรา๊ก-ปราสาทแห่งกรงุปรา๊ก-โบสถเ์ซนตไ์วตสั - สะพานชารล์ส-์นาฬิกาดาราศาสตร ์  (เชค)        



 

เชา้ บริการอาหารเ ชา้ ณ ห ้องอาห ารของโรงแรม น าพาทุ กท ่านชมวิวทิวท ัศน์ของ เมืองแบบพาโน รามาบน                

ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระใหท้า่นเดินเที่ ยว

ชมเมืองโบราณตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรฐัเชค เมืองแห่งปราสาทรอ้ย

ยอดตั้งอยู ่ริมสองฟากฝั่ง แมน่ ้าวลัตาวา ผา่นชมทิวทศัน์ธรรมชาติที่ แสนงดงามตลอดสองขา้งทาง กรุงปร๊ากเป็นเมือง

หลวงและเมืองใหญท่ี่ สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดว้ยสองอาณาจกัรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจกัร

โมราเวีย ปัจจุบนักรุงปร๊ากไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกน าทา่นเดินทางสู่  ปราสาทแห่งกรุงปรา๊ก ปราสาทที่ ใหญ ่

ที่ สุด ในสาธารณรัฐเชคสร ้างข้ึนในปี ค.ศ. 885 โดยเจา้ชายบริ

โวจ ปราสาทน้ีตัง้อยูบ่นเนินเขาริมฝั่งแมน่ ้าวัลตาวา  ในอดีตเป็นที่

ประทบัของจกัรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบนัเป็นท  าเนียบประธานาธิบดี  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร น าท ่านถ ่ายรูปดา้นหน้า

โบสถ์เซนต์ไวตัส  วิหารประจ าราชวงศ ์ซึ่ งสร ้างอยา่งงดงามใน

รูปแบบศิลปะกอธิค สร ้างข้ึนในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี 

ค.ศ.1929 น าทา่นชม สะพานชาร์ลส์ ที่ ไดร้ับการยกย ่องว่าเป็น

สะพานที่ สวยที่ สุดแห่งหน่ึงของโลก เดินเลน่บนสะพาน มีรูปป้ันนักบุญ 26 องค ์ตลอดแนวสะพาน น าท ่านไปชม  

นาฬิกาดาราศาสตร ์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคูบ่า้นคูเ่มืองของกรุงปร๊าก 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สู่ที่ พกั ณ International Prague Hotel หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีเจ็ด  ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปป้ิง        (เชค) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นชมประตูเมอืงเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัย

โบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเกา่ (Old Town Hall) ที่ สรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338หาซ้ืองานศิลปะจากศิลปิน

อิสระ แลว้เชิญท ่านชอ้ปป้ิงเคร่ืองแกว้โบฮีเมียนคริสตลัที่ มีช่ือเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระใหท้า่นไดมี้เวลาชอ้ปป้ิง

ในห ้างสรรพสินคา้อันท ันสมัย อาทิ มาร์คแอนดส์เปนเซอร์ หรือรา้นคา้แบรนดเ์นมอ่ืนๆ ๆใน Palladium Shopping 

Mall สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

15.15 น. ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ โดยสายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK140 

วนัท่ีแปด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

00.25 น. เดินทางถึงเมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  

03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมเิรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ ยวบินที่  EK376 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

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

 
อตัราค่าบริการ  

 

 
อตัราน้ีรวม 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต ่ากวา่ 12ปี  

(ไมใ่ชเ้ตียง) 
พกัเด่ียว 

มิถุนายน 
8-15 / 10-17 / 15-22 มิ.ย. 

60 
49,900 47,900 10,000 



 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรมมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่บริการหัวหนา้ทวัร์ ไกดท์อ้งถิ่ น(พูดภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการทอ่งเที่ ยวตามรายการ  

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่ง ๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 คนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 ยูโร / วนั  / คน) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 20-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

กรกฎาคม 
7 – 14 / 8-15 / 9-16  ก.ค. 

60 
52,900 50,900 10,000 

สิงหาคม 

10 – 17 ส.ค. 60 52,900 50,900 10,000 

24 – 31 ส.ค. 60 49,900 47,900 10,000 

กนัยายน 21-28 ก.ย. 60 49,900 47,900 10,000 

ตุลาคม 12-19 / 21-28 ต.ค. 60 49,900 47,900 10,000 



 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ 

ผูเ้ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูตเยอรมนั ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย 

1. พาสปอรต์ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6เดือน ก่อนวนัหมดอายุ  หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ที่ เคยมีวีซา่ในกลุ่ม

เชงเกน้ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 น้ิว(แบบหน้าใหญ่) จ านวน 2ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ /ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) /ส า เ น า สู ติ -

บตัร (ในกรณีที่ เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี) 

4. หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท  างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือน 

ในปัจจุบัน, วนัเดือนปีที่ เร่ิมท  างานกับบริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลบัมา

ท  างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรบัรองท่ีคัดไว้ไมเ่กิน 3เดือน (90 วนั)พรอ้ม

วตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั6เดือน  

6. ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) หากมียอดเดือนกระโดด ตอ้งขอ Statement  

ยอ้นหลงั 6เดือนจากธนาคาร อพัเดท15 วนัก่อนยื่นวีซ่าควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมี



 

จ านวนไมต่ ่ ากว่า 6หลักเพ่ือแสดงให ้เห็นวา่ มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้ ่ายในการเดินทางและ

สามารถที่ จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้น เม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา **สถานฑูตไมร่บัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั** 

6.1ผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลที่ สามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พ่ีนอ้ง ที่ สามารถสืบ

ความสัมพันธไ์ด  ้หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) เอกสารทีตอ้งใชเ้ พ่ิมเติม คือ Bank Guarantee ที่ ออกจากทางธนาคาร

เทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบญัชี (บุคคลที่ ออกคา่ใชจ้า่ย) และระบุบช่ือผูเ้ดินทาง ตอ้งสะกดช่ือ– นามสกุล ใหต้รงตามหน้า

พาสปอร์ต เป็นฉบบัภาษาองักฤษ เอกสารตอ้งอพัเดทจากธนาคาร 15 วนักอ่นย่ืนวีซา่  

6.2 กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้  

1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท  างาน

ของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

7. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ  (ตวัจริง) 

เทา่นั้น 

8. กรณีที่ เด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท  าจดหมายยินยอมโดยที่ บิดามารดา

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ที่ วา่การอ าเภอหรือ

เขตโดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้งและตอ้งมา

แสดงตวัพรอ้มกนัในวนัยื่นวีซ่า พรอ้มเซ็นชื่อในใบค ารอ้งขอวีซ่าต่อหน้าเจา้หน้าท่ีสถานฑูต 

9. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ

ถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไมคื่นค ่าธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค  าร ้องใหมก่็ตอ้ง

ช าระค ่าธรรมเนียมใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญ

ทา่นไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพท ั้ง น้ีบริษัทฯจะส่งเจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัส่งเอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือให ้อยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่นเน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท  

11. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่ ไดร้ะบุโดยท ัง้หมด  

 

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้  เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่า 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น  ทางบริษทัฯ ไม่สามารถย่ืนวีซ่าใหท่้านได ้
 

ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………….……………………………… 
 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้

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



 

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศัพท ์ (บา้น) …………………………………………….……………………..……โทรศัพท ์ (มือถือ)..………………………………………………. 
 

สถานท่ีท างาน(ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน ............................................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหนง่งาน ..................................................................................... ............................................................. 
 

โทรศัพทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน..................................................... .................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งท่ีมา............................................................................................................................................. ........... 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.............................................................................. ............................................................ 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส.............................................................. ........................................................................ .......... 

จังหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส....................... ...........................สญัชาติของคู่สมรส....................... .......................... 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใช้ไดต้ั้ งแต่วนัท่ี.....................................................ถึงวนัท่ี............................................ .................... 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)......................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ  

ตัวผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้ โปรดระบุ..................................... 

 

 

         สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ                                                 สิ่งท่ีช่วยในการด ารงชีพ 

  เงินสด        เงินสด 

  เช็คเดินทาง       เช็คเดินทาง 

  บตัรเครดิต       บตัรเครดิต 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 
  



 

  ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าท่ีพกัล่วงหนา้แลว้ 

  ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

  อ่ืน (โปรดระบุ)       อ่ืน (โปรดระบุ) 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินจิของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น    

ทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน ั้น  

  --------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
 

 
 
 


