
 

 We’re ONE CENTER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ                   (ไทย) 

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

21.25 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

มิวนิค - นอยชวานสไตน์ – นูเรมเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก  

 โรเธนเบิร์ก ออบ เดยีร์ เทาเบอร์ – เวือร์ซบวร์ค - แฟรงก์เฟริต 

โคโลญจน์ - DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอร์ฟ 
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วนัทีส่อง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค                         (ยูเออ ี– เยอรมัน) 

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

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่                

เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยคุโรมนัท่ีใชเ้มือง
น้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี             

ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไป
ดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านข้ึนสู่ ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมยั
พระเจา้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาท
ท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นบนหิน
ผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้ า
พอลลทั เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลงัใหญ่สี
ขาว ตั้งอยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกต่าง
ไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งไดรั้บขนานนามวา่ นอย
ชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากท่ี กษัตริย์ลุดวิกท่ี 2 ได้เสด็จ
สวรรคตแลว้ในปี 1886 เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใชใ้นการแสดงโอเป
ร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่างวอล์ทดิสนียย์งัไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทใน
เทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) 

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

วนัทีส่าม      จัตุรัสมาเรียน – พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก - นูเรมเบิร์ก              (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านมาถ่ายภาพ
พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดู
ร้อนของ พระราชวงศ์ผูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดิ
นานด์ มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลด
แห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 

หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แมก็ซิมิลเลียน ท่ี 2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย 
อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อน
ขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ  
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น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยา่นเมืองเก่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เซ่น ศาลา
วา่การเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองท่ีไดรั้บสมญานามว่า
เมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมนั หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซับซ้อน 

ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยคุกลาง โบสถส์วยเก่าแก่ หิมะท่ีปกคลุมขาวโพลน
ไปทัว่ทั้งเมือง ตอ้งท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดงัเมืองแห่งเทพนิยายท่ีได้รับการรักษาเอาไวไ้ดอ้ย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นน าท่าน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายกุวา่ 900 ปี ผา่นชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีต
ท่ีถือเป็นอาคารประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นน าท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง 
(HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนดัขนาดใหญ่ประจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนดัคริสต์มาสท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
เยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลาน
ท่ีหนา้จัว่ของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตวันาฬิกาและตุ๊กตาประดบัน้ีถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพื่อ
เป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่ง
จกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  ณ Centro Hotel Nurnburg หรือระดับเดียวกนั  

วนัทีส่ี่ โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบร์ิก – แฟรงก์เฟริต                         (เยอรมัน) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

เ มืองโรเธนบวร์ก  แห่งเทาเบอร์          ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ประวติัศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขา้สู่เขตเมืองเก่า ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดั้งเดิม 

บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์, โค, กระบือและขนสัตว ์

ท่ีมีมาตั้งแต่ ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมืองเป็นท่ีตั้งของ อาคารเทศบาล
เมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทบัใจ 
ยอ้นความทรงจ าในยคุอศัวนิหรือขนุนางเรืองอ านาจในยคุกลางหรือเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆท่ีผลิตในเมืองน้ี 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบร์ิก (WUERZBURG)              

เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเมนซ่ึงเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพื่อผลิต
ไวน์ของเยอรมนั และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก น าท่านชมความงดงาม
ของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกบั มหาวิหารแห่ง
เมืองวูร์ซเบร์ิก (Wurzburg Cathedral) สร้างข้ึนเม่ือ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหวา่งปี 1040 - 1225 

ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงท าให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับ Wurzburg Residence สร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเก่า สร้างแบบ
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สถาปัตยกรรมบาโรก และไดมี้การบูรณะหลายคร้ังเน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 น าท่านเดินทาง
สู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่ห้า ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์        (เยอรมัน)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองน้ีมีความ

น่าสนใจมากทั้งในแง่ประวติัศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบนัไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียง
มากในเร่ืองของการผา่ตดัหัวใจ ท่ีไดช่ื้อวา่ดีท่ีสุดในโลก น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั้งอยูบ่นเนินเขา
โดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินเล่นไดบ้ริเวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ไมใ้หญ่อยา่ง
ตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ เม่ือข้ึนไปอยูบ่นเนินเขาท่ีตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวท่ีจะมองลงไปดูตวัเมืองเก่าไฮ
เดลเบิร์ก และยงัเห็นแม่น ้ าเนคคาร์ ท่ีไหลผา่น ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอีกดว้ย ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก 

มีการก่อสร้างต่อเน่ืองกวา่ ๔๐๐ปี ตวัอาคารดา้นนอกและตวัวงัเก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค ์ส่วนอีก
๒อาคารท่ีอยู่ ทางตะวนัออกและทางเหนือสร้างเม่ือศตวรรษท่ี  ๑๖ ซ่ึงถือว่า เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมี
ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีห้องเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไว้
ในถงัโอค๊บ่ม ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าไมล์ เป็น
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนัแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางทางการเงินของยุโรปท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงไดฉ้ายาวา่ Mainhatten เม่ือดูอยา่ง
ใกลชิ้ดก็จะเผยใหเ้ห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ท่ีมีบา้นเรือนท่ีสวยงามเก่าแก่ท่ีไดรั้บการบูรณะไวต้ั้งอยูใ่จกลางเมือง 
หลงัจากนั้นน าเท่ียว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 

ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์  
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่หก         โคโลญจน์ – มหาวหิารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND                     (เยอรมัน) 
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหน่ึงในเมือง

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสร้างโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีส่ีของประเทศ
เยอรมนี น าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย
โรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปีโดยเร่ิมก่อสร้าง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศให้แก่นกับุญปีเตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทอง
ของกษตัริยท์ ั้งสามถูกเก็บไวใ้นตวัวิหารด้วย นอกจากน้ียงัได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ยจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระอาหาร
กลางวัน เพื่อให้เวลาท่านได้อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, 
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BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอีกมากมาย  ได้
เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพื่อเดินทางสู่สนามบิน  

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

วนัทีเ่จ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                                (ยูเออ ี– ไทย) 

05.40 น.     เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เที่ยวบินที ่EK 372            

       (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ      

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเดี่ยว     เพิม่ท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอยีดโปรแกรมทัวร์และรายละเอยีดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน 

รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัท 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
✓ ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่
สามารถเขา้ พกัท่ีเมืองนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 

✓ ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

กนัยายน 12-18 / 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 2562 45,900 

ตุลาคม 13-19 / 18-24 ต.ค. 2562 45,900 
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✓ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงคน 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย วันละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

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

2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่าน
ติดต่อเจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและ
 ค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้  

หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยนิดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย และไม่รับผดิชอบใดๆ  
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 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบิน
ก าหนด  เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิด
เหตุ ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองต้นในการขอย่ืนวซ่ีาประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือ ณ 

สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวซ่ีาแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงได้ โปรดสอบถามกบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ังเพ่ือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพ่ือย่ืนวซ่ีา) 
1. พาสปอร์ต ท่ียงัไม่หมดอายุ และมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่จะเคยมีวีซ่า

ใน  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 เพื่อเดินทางไปยโุรปหลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

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

6. STATEMENT ย้อนหลงั 6 เดือน (นบัจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไม่
ต ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดินทางและสามารถท่ี
จะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ท่านตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี 

ตอ้งมียอดอพัเดตไม่เกิน 15 ก่อนวนันดัหมายยืน่วซ่ีา และหนงัสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายไุม่เกิน 15 วนั 

นบัจากวนัยืน่  สถานฑูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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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
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าว
เช่นกนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อให้อยูใ่นดุลพินิจ
ของสถานฑูตฯ เร่ืองวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั
ฯทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทั้งหมด 

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

ด าเนินการขั้นตอนการยืน่วซ่ีาได ้

   ** เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และทางบริษทัไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร  
หากท่านต้องการให้ทางเราด าเนินการแปลเอกสารให้ มค่ีาใช้จ่ายเพิม่เติมฉบับละ 500 บาท ** 
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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 หากต่างจาก
ปัจจุบัน……………………………………………….…….. 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

  


