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ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

กรกฎำคม 2562 17-23 ก.ค. 2562 41,900 

กนัยำยน 2562 4-10 / 18-24 ก.ย. 2562 41,900 

ตุลำคม 2562 10-16 / 17-23 / 22-28 ต.ค. 2562 41,900 
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โปรแกรมกำรเดินทำง 

วนัแรกของการเดินทาง (1)     กรุงเทพฯ 

17.30 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T  

 สำยกำรบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

20.35 น. เหิรฟ้า  สู่ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

วนัท่ีสองของการเดินทาง (2)     ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูรก์ 

                                          จตุัรสัมาเรียน 

00.50 น. ถึงสนามบิน เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

03.30 น. เหิรฟ้า  สู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 53  

07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ สนำม

ฟุตบอลอลัลิอนัซ ์อำรีน่ำ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆภายใน

จดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่นเลือกซ้ือของท่ีระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ 

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้ พระรำชวงันิมเฟนบรูก์ (Nymphenburg Palace) เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบา

วาเรีย ผูริ้เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอรดิ์นานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอรแ์หง่บาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแหง่ซาวอยตามแบบ

ของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อี

เล็คเตอร์แหง่บาวาเรีย สว่นกลางของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิ

เดน้ท ์ ฯลฯ น าทา่นสูบ่ริเวณ จตุัรสัมำเรียน ยา่นเมืองเกา่ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่

การเกา่  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3)     เมืองเก่าซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์ 

เชา้ บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองซำลบรูก์ ประเทศออสเตรีย ระหวา่งทางมี

วิวทิวทศันส์วยงามเป็นเอกลกัษณอ์อสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นชม สวนมิรำเบล ใหท้า่นเก็บ

บนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทัง้ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถา่ยท าของ The Sound of Music ภาพยนตเ์พลงท่ีย่ิงใหญฮ่อลิวูด๊ 

จากนั้นน าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมืองเกา่ และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ท่ีตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนิน

เหนือเมืองเกา่ 

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่น ชมเมืองเก่ำซำลบรูก์ ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดร้ับการ

อนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่ จึงไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 

ซาลสบ์วรก์ตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติด

กบัเทือกเขาแอลป์ น าทา่นถา่ยรูป บำ้นเลขท่ี 9 เป็นบา้นเกิดของคีต

กวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอสุ โมสาท (Wolfgang 

Amadeus Mozart)  อิสระใหท้า่นชมรา้นคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทาง

ถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลส์

บวรก์ ท่ีตัง้อยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง ซ่ึงเป็นสว่นท่ีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้

จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวท่ีข้ึนทะเบียนใหส้ว่นท่ีเป็น

พระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่า่

ช็อกโกแลตของท่ีระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก็ ตรารูปโมสารท์ไปหมด

ทัง้ส้ิน 

ค ่า บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ ระดบัเดียวกนั 
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วนัท่ีส่ีของการเดินทาง (4)     ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รูค-หลงัคาทองค า 

เชำ้ บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู ่เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย 

อายุกวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ี

โรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง่ ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่

เป็นไขมุ่กแหง่ออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน

หน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู ่ เมืองอินสบ์รคู (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็น

เมืองเอกดา้นการทอ่งเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าอินซ่ึงค าวา่ “อินสบ์รูคนั้น” แปลวา่ สะพานแหง่แมน่ ้าอินมี

ลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคำทองค ำ (Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอินส์

บรูค ซ่ึงตัง้อยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งข้ึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชว่งตน้ศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของผูป้กครอง

แควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง (5)     ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เดินทางสู ่ เมืองฟุสเซ่น(Füssen เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตัง้อยู ่ สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตยุ่คโรมนัท่ีใช ้

เมืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแตโ่บราณเมืองท่ีตัง้อยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนีติดชายแดน

ออสเตรียมีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกลา่วถึงชมทิวทศันริ์มสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั บริการ  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้ชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทือกเขา สรา้งใน

สมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แหง่บาวาเรีย ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแหง่หน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยู ่

บนบนหินผาขนาดใหญย่กัษ ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาวตัง้อยูก่ลางป่าเขา

ล าเนาไพรท่ีซ่ึงมีสีสนัแปลก

แปลงแตกตา่งไปในแตล่ะ

ฤดูกาลได ้ ปราสาทหลงัน้ี

เพ่ิงไดร้ับขนานนาม

วา่ นอยชวำนสไตน ์ก็

เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริย ์

ลุดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคต

แลว้ในปี 1886  เท่ียวชม

หอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน

,หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการตู์นอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้ าลองแบบ

ปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์
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ค ่า  บริการ  อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหกของการเดินทาง (6)     ลูเซิรน์-รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซูริค 

เชา้ บริการ  อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู ่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูง

เสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขาสลบัแซมดว้ยดง

ดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่  

เท่ียง อิสระตำมอธัยำศยั   

 น าทา่นถา่ยรูปกบั สะพำนไมช้ำเปล หรือสะพานวิหาร(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท่ี้เกา่แกท่ี่สุดในโลก 

มีอายุหลายรอ้ยปีเป็นสญัลกัษณแ์ละ

ประวติัศาสตรข์องเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว

สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมาก

มุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมตอ่ไปยงัป้อม

แปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แตล่ะชอ่งของ

สะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติั

ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบ

หมด น าทา่นชม รูปแกะสลกัสิงโตบนหนำ้ผำหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จ

กลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์อง สวิตเซอรแ์ลนด์

อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลา

แกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่

ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวิตในประเทศ

ฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยส์

ท่ี 16สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดไูบ สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี EK 86 

วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)     ดูไบ-กรุงเทพฯ 

07.10 น.  เดินทางถึง เมืองดไูบ สหรฐัอำหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น.  ออกเดินทางสู ่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

18.40 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทวัร์ยุโรป_GERMANY AUSTRIA SWISS 7D5N_EK_DD_BY EH 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

  

  

 

 

 

 

 

  เด็ก (อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่ำนละ   2,000 บำท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่ำนละ 10,000 บำท 

กรุณำอ่ำนรำยละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอียดต่ำงๆของโปรแกรมโดยละเอียดเม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำง

บริษทัถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ีเมืองน้ันๆ

ได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิป) 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่ำธรรมเนียมในกำรขอย่ืนวีซ่ำกลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่ำน ทำงสถำนทตูจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7% ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่ำนละ 2 ยโูร / คน / วนั (10 ยโูร/ทริป) 

 ค่ำทิปไกดท์อ้งถ่ิน ท่ำนละ 2 ยโูร / คน / วนั (2 ยโูร/ทริป) 

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บำท 

 

เง่ือนไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 25,000.-บำท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

กรกฎำคม 17-23 ก.ค. 2562 41,900 

กนัยำยน 4-10 / 18-24 ก.ย. 2562 41,900 

ตุลำคม 10-16 / 17-23 / 22-28 ต.ค. 2562 41,900 
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กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ี

เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่ำถกูปฏิเสธจำกสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ 

คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมำยเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  
ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการ

ใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE ROOM ) 

อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใน

การเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

        เอกสำรเบ้ืองตน้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรย่ืน 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดินทำงตอ้งมำสแกนลำยน้ิวมือ 

ณ สถำนทตู ตำมวนัและเวลำท่ีนดัหมำย (เอกสำรและขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำแต่ละสถำนทตูมีควำมต่ำงกนัและอำจจะมีกำร

เปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ท่ีอีกครัง้เพ่ือควำมถกูตอ้งในกำรเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่ำ) 

1. พาสปอรต์ ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่เชง
เกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขำวเทา่น้ัน และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ (ถา้มี) 
4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบริษทัท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั,วนัเดือน

ปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด เอกสาร

ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัท่ีออกเอกสารจนถึงวนันัดหมายย่ืนวีซา่ 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษีและ

หลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั 

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบั

สูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และ

หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถำนทตูไม่รบัพิจำรณำบญัชีกระแสรำยวนั 
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7. กรณีท่ีบริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทางบริษัทฯ 
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และ

เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศึกษำภำษำองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน 

9. กรณีท่ีเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมำยยินยอมเป็นภำษำองักฤษ โดยท่ีบิดา, 

มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงาน

เขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่นจะถูกปฏิเสธ
วีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมี

การสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษทัฯ

จะสง่เจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่

เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวี
ซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะขอถือวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่น้ันผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน และช าระคา่วีซา่ 3,500 ถึงสามารถ   ด าเนินการ

ขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

 

** เอกสำรประกอบกำรย่ืนวีซ่ำเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ และทำงบริษทัไม่มีนโยบำยรบัแปลเอกสำร  

หำกท่ำนตอ้งกำรใหท้ำงเรำด ำเนินกำรแปลเอกสำรให ้มีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บำท ** 
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แบบฟอรม์รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ส ำคญัมำก) 

**ขอ้มลูน้ีใชเ้พ่ือนดัหมำยคิววีซ่ำกบัสถำนทตู ไม่สำมำรถแกไ้ขภำยหลงัได ้

กรุณำระบุรำยละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  

 ค ำถำมเป็นภำษำไทย เพ่ือใหท่้ำนเขำ้ใจง่ำย  

แต่กรุณำตอบค ำถำมเป็นภำษำองักฤษตวับรรจง เท่ำนัน้ *** 

 

 

ช่ือ – นำมสกลุ ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นำมสกลุ [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นำมสกลุตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชำติปัจจุบนั ...............................สญัชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีสำมำรถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรุณำกรอก ช่ือตวั นำมสกลุ ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผูข้อ) และสญัชำติของผูมี้อ ำนำจปกครอง/ 

ดแูลผูเ้ยำว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

สถำนท่ีท ำงำนหรือสถำนศึกษำ(ภำษำองักฤษ) ............................................................................................. 

 

ท่ีอยู่ท่ีท ำงำนหรือสถำนศึกษำ.......................................................................................................................... 

 

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

ต ำแหน่งงำน .................................................................................................................................................. 

 

โทรศพัทท่ี์ท ำงำน..........................................โทรสำรท่ีท ำงำน......................................................................... 

 

รำยไดต่้อเดือน......................................บำท  รำยไดอ่ื้น.....................................จ ำนวน................................. 

 

แหล่งท่ีมำ........................................................................................................................................................ 

 

สถำนภำพ โสด  แต่งงำน แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน) หมำ้ย  หย่ำ 

 

ช่ือ-นำมสกลุ  บิดำ.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นำมสกลุ มำรดำ .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นำมสกลุ  คู่สมรส.................................................................................................................................. 

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

จงัหวดัท่ีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชำติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่ำเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัในระยะเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี..........................................ถึงวนัท่ี................................................................ 

เคยถกูพิมพล์ำยน้ิวมือเพ่ือกำรขอวีซ่ำเชงเกน้ก่อนหนำ้น้ี 

ไม่เคย 

เคย (กรุณำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)...................................................................................................... 

ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ควำมรบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่ำเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นำมสกลุ............................................ 

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

 

 

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

 หมำยเหตุ : กำรอนุมติัวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทตู  ทำงบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 

ทัง้ส้ินทัง้น้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทำงเท่ำนัน้  

 

 

 
 

 
 

 
 

  


