
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ ซาลบูร์ก สวนมิราเบล   

หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อนิส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น 

สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน  



 
วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T        สาย
การบินเอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัทีส่อง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน 

           (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
03.30 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว น าท่านถ่ายรูป
ดา้นหนา้สนามฟุตบอลอัลลิอนัซ์ อารีน่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 
ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนต์รุ่น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก
ของบีเอม็และมินิคูเปอร์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg 

Palace)  เป็นวงัฤดูร้อนของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวา
เรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจา้ชาย 
อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซา
วอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 

1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แมก็ซิมิลเลียน 

ท่ี 2  เอ็มมานูเอลเจ้าชาย  อี เล็คเตอร์แห่งบาวา เ รีย 
ส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขบัรถ
พาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท์ ฯลฯ น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยา่นเมืองเก่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เซ่น ศาลาวา่การเก่า  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม เมืองเก่าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกดิโมสาร์ท         (เยอรมัน-ออสเตรีย) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย 

ระหวา่งทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่าน
ชม สวนมิราเบล ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The 

Sound of Music ภาพยนตเ์พลงท่ียิง่ใหญ่ฮอลิวูด๊ จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้ าซาลส์ซคัสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บ
บนัทึกภาพปราสาทโฮเฮน็ซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า 



 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่าน 

ชม เ มื อ ง เ ก่ า ซ า ล บู ร์ ก   ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ใ น
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บน
ฝ่ังแม่น ้ าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติด
กบัเทือกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูป บ้านเลขที่ 9 

เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วูล์ฟกงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  

อิสระใหท้่านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของ
ซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็
เป็นปีเดียวท่ีข้ึนทะเบียนให้ส่วนท่ีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่า
ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนบัร้อยชนิดร้อยอยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งส้ิน 

ค ่า บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ         

ระดบัเดียวกนั  

วนัทีส่ี่ ฮัลล์สตัทท์-อนิส์บรูค-หลังคาทองค า       (ออสเตรีย) 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับ
ภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 

Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอพัเพอร์ออสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่า
เป็นไข่ มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดิน
เท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองอนิส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที
โรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าอินซ่ึงค าวา่ “อินส์บรูคนั้น” แปลวา่ 
สะพานแห่งแม่น ้ าอินมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า (Golden 

Roof) เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 

ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 



 
วนัที่ห้า ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์          (ออสเตรีย-เยอรมนี) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่         
สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนัท่ีใช้เมืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือ
ขายเกลือมาแต่โบราณเมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            

ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ใน
เทือกเขา สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกท่ี  2 แห่งบาวาเรีย 
ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีก
แห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่
ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้ าพอลลทั
เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาวตั้งอยู่กลางป่าเขาล าเนาไพรท่ี
ซ่ึงมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ 
ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็
เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้
ในปี 1886  เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต 

แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยงัได้จ  าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนั
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก ลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมัน-สวสิฯ) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก
จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขา
และไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย   

น าท่านถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร
(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่
ท่ี สุ ดในโลก  มี อายุหลาย ร้อย ปี เ ป็นสัญลักษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวหิารน้ีเป็น
สะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมต่อไปยงั
ป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้ า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเ ร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประ เทศ



 
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกวา่ 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไป
มากตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด น าท่านชมรูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลาง
เมือง ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งน้ี
ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างข้ึน
เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่ง
การต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 86 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัทีเ่จ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออ-ีไทย) 
07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจกิายน 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 40,900 

ธันวาคม 

4-10 ธ.ค. 2562 40,900 

29 ธ.ค. 2562-4 ม.ค. 2563 53,900 



 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
✓ ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ  

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทริป) 

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

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. หากท่านท่ีตอ้งการให้ทางบริษทัทวัร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาช าระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 

3,500 / ท่าน พร้อมกบัยอดมดัจ าในขอ้ 1  

3. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   

4. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

5. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 



 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
ค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และไม่รับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพกั 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

        เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีนั่ดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าที่อกีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมีวีซ่าใน  

กลุ่มเชงเกน้หรือไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็น
ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 



 
4. ใบรับรองการท างานจากบริษทัท่ีท่านท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนด เอกสารตอ้งมีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ีออกเอกสารจนถึงวนันดัหมายยืน่วซ่ีา 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองทีค่ัดไว้ไม่เกนิ 3 เดือน  พร้อมวตัถุประสงคห์รือใบ
เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่ต ่า
กวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช้
จ่ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมี
ยอดอพัเดตไม่เกิน 15 ก่อนวนันดัหมายยืน่วซ่ีา และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั นบัจากวนั
ยืน่  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษทัของท่านเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลบั มาท างานของ
ท่าน โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมเป็น
ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก 

ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านกังานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรา
รับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวรและ
ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีาสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ังหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกายสุภาพทั้งน้ีบริษทัฯจะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯ เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ
ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทั้งหมด 

13. การยืน่วซ่ีานั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น และช าระค่าวซ่ีา 3,500 ถึงสามารถ   

ด าเนินการขั้นตอนการยืน่วซ่ีาได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร  
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 



 

แบบฟอร์มรายละเอยีดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ข้อมูลนีใ้ช้เพ่ือนัดหมายควิวซ่ีากบัสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพ่ือให้ท่านเข้าใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เท่าน้ัน *** 

 

ช่ือ – นามสกุล ผู้เดินทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือตัว 
[ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………………………… 
สถานทีเ่กดิ (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………… 
สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….… 

ทีอ่ยู่ปัจจุบันทีส่ามารถติดต่อได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอ านาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 



 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณย์ี......................................... 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ท างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อ่ืน.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย  หย่า 
 

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

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัทีเ่กดิของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 
วซ่ีาเชงเก้นทีเ่คยได้รับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วนัที.่.........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพมิพ์ลายนิว้มือเพ่ือการขอวซ่ีาเชงเก้นก่อนหน้านี้ 

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
ความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวซ่ีาเอง       มีผู้อ่ืนออกให้   
                                                                

                                                    โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................................................... 
                                                                 ทีอ่ยู่…………………………………………………………………………… 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 

 
 

 

 

 

 

  


