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วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบนิเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีสอง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟตุบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูรก์-จตัุรสัมาเรียน 

           (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง   

03.30 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

07.10 น. ถึงสนามบนิเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้  

 นําทา่นถ่ายรูปดา้นหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคาร

สถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบเีอม็ดบับลิว อิสระทา่นเลือก

ซ้ือของที่ระลึกของบเีอม็และมินิคูเปอร์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace) เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศ์

ผูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย          อเีลค็เตอร์แหง่บาวาเรียและเฮ็นเรียต

ตา อเดลเลดแหง่ซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสตโินบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มกราคม 30 ม.ค.-5 ก.พ. 2562 40,900 

กุมภาพนัธ ์ 18-24 ก.พ. 2562 40,900 

มีนาคม 
6-12 / 13-19 / 20-26  

27 มี.ค.-2 เม.ย. 2562 
40,900 

เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

พกัเด่ียว                 เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
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แมก็ซิมิลเลยีน ที่ 2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย อเีลค็เตอร์แหง่บาวาเรีย สว่นกลางของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่น

ขบัรถพาชมสถานที่สาํคญัๆ อาท ิพระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ นําทา่นสูบ่ริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ที่มี

สถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่สาํคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์

แมพ่ระที่มรูีปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อสิระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองเก่าซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์         (เยอรมนั-ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย ระหวา่งทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์

ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่นชม สวนมิราเบล ใหท้า่นเกบ็บนัทึกภาพประทบัใจไว ้

เป็นที่ระลึก อกีทัง้ที่ น่ียงัเป็นสถานที่ถา่ยทาํของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงที่ยิ่ งใหญฮ่อลิวูด๊ จากน้ันนําทา่น

ขา้มแมน้ํ่าซาลสซ์คัสูย่า่นเมืองเกา่ และแวะเกบ็บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วร์ก ที่ต ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือ

เมืองเกา่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่น ชมเมืองเก่าซาลบูรก์ ที่มีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะ

บริเวณเมืองเกา่ จึงไดร้ับการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วร์กตัง้อยูบ่นฝั่ง

แมน้ํ่าซาลซคั (Salzach) และม ีอาณาเขตตดิกบัเทือกเขาแอลป์ นําทา่นถา่ยรูป บา้นเลขท่ี 9 เป็นบา้นเกิดของคตีกวี

เอกในศตวรรษที่ 18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระใหท้า่นชมรา้นคา้ที่

รายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลสบ์วร์ก ที่ต ัง้อยูต่รงจตุัรัส

กลางเมือง ซ่ึงเป็นสว่นที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบยีนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงกเ็ป็นปีเดยีวที่ขึ้นทะเบยีนใหส้ว่นที่ เป็น

พระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรกโ็มสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของที่ระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก ็

ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทัง้ส้ิน 

ค า่ บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ ระดบั

เดยีวกนั  

วนัท่ีส่ี ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รคู-หลงัคาทองค า       (ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก

แสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองที่ต ัง้อยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขา

และป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองที่โรแมนติก

ที่ สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมทีะเลสาบ

สวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และ

เป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีง

เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองอินส์
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บรคู (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริ่มฝั่ง

แมน้ํ่าอนิซ่ึงคาํวา่ “อนิสบ์รูคน้ัน” แปลวา่ สะพานแหง่แมน้ํ่าอนิมลีกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม

หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลกัษณ์สาํคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งขึ้นโดย

จกัรพรรดิ Friedrich ที่  4 ในชว่งตน้ศตวรรษที่  15 สาํหรับเป็นที่ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ 

Maximilian 

ค า่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหา้ ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน ์          (ออสเตรีย-เยอรมนี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ที่ต ัง้อยู ่        

สุดถนนสายโรแมนตกิเคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แตยุ่คโรมนัที่ใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือ

มาแต่โบราณเมืองที่ ต ั้งอยู ่ทางแควน้บาวาเ รียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            

ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นที่กลา่วถึงชมทวิทศัน์ริมสองขา้งทางที่เตม็ไปดว้ยความเขยีวขจขีองขุนเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร นําทา่นเขา้ชม

ปราสาทนอยชวานสไตน์  ซ่ึ ง เ ป็นปราสาทตั้งอยู ่ใน

เทือกเขา สรา้งในสมัยพระเจา้ลุดวิกที่  2 แห่งบาวาเรีย 

ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่ สุดอกีแหง่

หน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผาขนาดใหญย่กัษ ์

สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน้ํ่าพอลลทัเป็น

ปราสาทหลงัใหญส่ีขาวตัง้อยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพรที่ ซ่ึงมี

สสีนัแปลกแปลงแตกตา่งไปในแตล่ะฤดูกาลได ้ปราสาทหลงั

น้ีเพิ่ งไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน์ กเ็พยีงภายหลงั

จากที่  กษัตริยลุ์ดวิกที่  2 ไดเ้สดจ็สวรรคตแลว้ในปี 1886  เที่ยวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้ง

ฮอลลท์ี่ ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทั่งราชาการ์ตูนอยา่ง  วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาท

แหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ค า่  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

วนัท่ีหก ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซริูค    (เยอรมนั-สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่

เ มื อ ง ลู เ ซิ ร ์น  ( Lucerne)  อดี ตหั ว เ มื อ ง โ บ ร า ณขอ ง

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแห่ง

ทวปียุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมเีทือกเขา

สูงเสยีดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้กย็งัมภูีเขาใหญน่อ้ยสลบั

กบัป่าไมท้ี่แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขาสลบัแซมดว้ยดง

ดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขยีวชอุม่ อิสระอาหารเท่ียงตาม
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อธัยาศยั  นําทา่นถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพานวหิาร(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน้ํ่ารอยซเ์ป็นสะพานไม ้

ที่เกา่แกท่ี่สุดในโลก มอีายุหลายรอ้ยปีเป็นสญัลกัษณ์และประวตัศิาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทเีดยีวสะพานวิหารน้ีเป็น

สะพานที่แขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน้ํา จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมี

ภาพเขยีนเร่ืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขยีนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่า

เสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรูปแกะสลกั

สิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ ต ัง้อยูใ่จกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ 

สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี 

ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัด ีที่ 

เสียชวีิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวตัิใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่  16สมควรแก่

เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบนิ 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  EK 86 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรงุเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.30 น.  ออกเดินทาง สู่สนามบินสุวรรณภู มิ โดยสายการบิน  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์  เ ท่ียวบินท่ี  EK 372          

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียด เม่ือท่านท าการซ้ือ

โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้พกัที่

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
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 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์นําเที่ยว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิกาํหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทริป) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (2 ยูโร/ทริป) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ชาํระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั   

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยเบื้องตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจาํทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-24 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจาํตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้   
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หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจาํเป็นสุดวสิยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. สาํหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินกาํหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอาํนาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 

6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

        เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความ

ต่างกนัและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือ

ย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรนําไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ัน และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํแหน่งและอตัราเงนิเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่เร่ิมทาํงานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากน้ันจะกลบัมาทาํงานตามปกติ

หลงัครบกาํหนด 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสยี

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
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6. STATEMENTยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสมํ่าเสมอและมจีาํนวนไมต่ ํ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนาสถานฑตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาทาํงานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่บดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่

การอาํเภอ หรือสาํนักงานเขต โดยมนีายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการ

อยา่งถูกตอ้ง 

10. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่น

จะถูกปฏิเสธวซีา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม

ใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมายและโปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษทัฯจะสง่เจา้หนา้ที่ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯ เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้าํระเงนิมดัจาํหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทั

ฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13.     การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน และชาํระคา่วซีา่ 3,500 ถึงสามารถ    

         ดาํเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพ่ิมเติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลน้ีใชเ้พ่ือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทตู ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือใหท่้านเขา้ใจง่าย แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านัน้ 
 

 

ช่ือ – นามสกลุ ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]……………………………………………………………………………………….....…….………………....……….. 

นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………….....……….…………....………….

นามสกลุตอนเกิด [ภาษาองักฤษ] ……………………………………………………………………………………………….....…………………..….………… 

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….....………………….….……..….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด [ภาษาองักฤษ] …………………………………………………………………………….....……………………….….........

สถานท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………….....………………………...………..

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั…………………......…………………………….……..  

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………….......……………………….………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ท่ีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….......................…………………………....................................................................... 
 

สถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................ 
 

ท่ีอยู่ท่ีท างานหรือสถานศึกษา.................................................................................................................................... 
 

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

ต าแหน่งงาน ............................................................................................................................................................ 
 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน.................................................................................. 
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รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน......................................... 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกลุ  บิดา [ภาษาองักฤษ] ....................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกลุ มารดา [ภาษาองักฤษ] .................................................................................................................... 
 

ช่ือ-นามสกลุ  คู่สมรส [ภาษาองักฤษ] ................................................................................................................. 

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

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส....................................................... 

 

วีซ่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้ โปรดระบุ  

1. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

2. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

3. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

4. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

5. ประเทศ....................................... ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี........................................ถึงวนัท่ี...................................... 

 

เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี 

 ไม่เคย 

 เคย (กรณุาระบุวนัท่ี หากทราบ)....................................................................................................................... 

 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

 ไม่เคย 

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

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผูร้อ้งขอ 

 ตวัผูข้อวีซ่าเอง      มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกลุ................................................ 

                                                                 ท่ีอยู่………………………………………………..…………………………………..  

           ความสมัพนัธ.์........................................................................ 

****************************************************************************************** 
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หมายเหต ุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทัง้ส้ิน  บริษทัเป็นเพียง

ตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 


