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อาหารพิเศษ : ขาหมเูยอรมนั และ สวิสฟองดวู ์

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
2 ดไูบ-ซรูคิ-หมูบ่า้น ISELTWALD-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้     × × √ 

3 ยอดเขาชลิธอรน์-เมอืงลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล   √ √ √ 

4 เมอืงฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ √ √ √ 

5 เมอืงโอเบอรอ์มัเมอรเ์กา-เมอืงมวินิค 
พระราชวงันิมเฟนเบริก์ 

√ √ × 

6 มวินิค-BMW WELT-อลัลแีอนซอ์ารน่ีา-จตัุรสัมาเรยีน
สนามบนิ 

√ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
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วันท่ีหน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน   ประตู  แถว T สายการบินเอมิเรตส  ์แอร ไ์ลน  ์ (EK) เจา้หนา้ทีให้
การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วันท่ีสอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-ซูริค-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น      

                        (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเรตส  ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินที EK385 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

04.45 น. เดนิทางถงึ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเรตส  ์แวะเปลียนเครอืง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซ ูร ิค  ประเทศสวิต เซอร ์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตส  ์

เทียวบินที EK087 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

13.20 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูร ิค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์หลงัผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ ้าน  ISELTWALD เป็นหมู่บ้านทีมี
ประวติัศาสตรย์าวนานตงัแต ่ค.ศ.1146 ประกอบดว้ยทศันียภาพทีสวยงามของทะเลสาบ
เบรยีนซ ์อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปภายในหมูบ่า้นตามอธัยาศยั นอกจากนนัทีหมู่บา้น
แห่งนียังเป็นอีกหนึงในสถานทีถ่ายทาํซีรียชื์อดัง Crash Landing On You จากนันนาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองอ ินเตอรล์าเก้น  (Interlaken) เป็นเมืองทีตงัอยู่ระหว่าง ทะเลสาบ
ทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ  ์(Brienz lake) จากนันอิสระให้ท่านไดส้ัมผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 
ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกายีหอ้ดังหลากหลายทีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 
OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอืนๆ  อี ก
มากมาย 

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Hey Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่าม ยอดเขาชิลธอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล             (B/L/D) 

เช ้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนาํท่านเดินทางสู่ สเตคเคล
แบรก์ (Stechelberg) เพือขนึกระเชา้ไปยงั ยอดเขาช ิลธอรน์ (Schilthorn) บนความสงู 
2,970 เมตรจากระดบันาํทะเล ยอดเขา
แห่งนีเป็นสถานทีถ่ายทาํภาพยนตเ์จมส์
บ อ น ด์  007 <<On Her Majesty’s 
Secret Servcie>> ท่านสามารถเทียว
ชมหอ้งจดัแสดงเกียวกบัภาพยนต ์และ
ทีด้านบนยอดเขาท่านสามารถสัมผัส
หิมะไดต้ลอดทังปี นอกจากนันท่านยัง
สนกุสนานกบักิจกรรมอืนๆไดที้สถานี Brig จะมีทางเดินพืนกระจก รวมถึง เสน้ทางเดิน
บนหนา้ผา (Thrill Walk) ซึงบางช่วงเป็นพืนกระจก บางช่วงเป็นลวดตาข่าย มองลงไป
เห็นแตพื่นสีขาวปกคลมุดว้ยหิมะ เป็นอีกหนงึกิจกรรมทีไม่ควรพลาด 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา นาํท่านลงจากยอดเขาและเดินทาง
สู่ เมืองลูเซ ิร น์  อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนทีไดร้บัสมญา
นามวา่ หลงัคาแห่งทวีปยโุรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูง
เสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยังมี
ภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมที้แทรกตวัอยู่
ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดง
ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นาํ
ท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชา
เปล หร ือสะพานวิหาร  (Chapel bridge) 
ซึงขา้มแม่นาํรอยซ ์เป็นสะพานไมที้เก่าแก่ 
ทีสุด ในโลก  มีอายุหลายร้อย ปี  เ ป็น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลู
เซิรน์เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเป็นสะพาน
ทีแข็งแรงมากมงุหลังคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยังป้อมแปดเหลียมกลางนาํ จัวแต่ละ
ช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า  ปี แต่น่าเสียดายทีปัจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหม้
เสียหายไปมาก ตอ้งบรูณะสรา้งขนึใหม่เกือบหมด จากนนันาํท่านเทียวชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้าผาหิน  เป็นอนุสาวรียที์ตังอยู่ใจกลางเมืองทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ซึงมี
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กากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนีออกแบบและ
แกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว  ปี ตงัแต ่ค.ศ. -  โดยสรา้ง
ขนึเพือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสตัย ์จงรกัภกัดี ทีเสียชีวิตใน
ประเทศฝรงัเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครงัปฏิวตัิใหญ่สมยัพระเจา้หลยุส์
ที 16 

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 47 Hotel Konstanz หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ เมืองฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์                 (B/L/D) 

เช ้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ ่น  
เมืองชนบทเล็กๆ ทีตงัอยู่สดุถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุง่เรืองในอดีตตงัแต่ยคุโรมนั
ทีใชเ้มืองนีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีตงัอยู่ทาง
แควน้บาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้าน
ทศันียภาพอันเป็นทีกล่าวถึง ชมทิวทศันร์ิมสองขา้งทางทีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของ
ขนุเขา  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนนันาํท่านขนึสู ่ปราสาทนอยชวานสไตน  ์
ซึงเป็นปราสาทตังอยู่ในเทือกเขา
แอลป์ สรา้งในสมยัพระเจา้ลดุวิกที 
 แหง่บาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-

86 เป็นปราสาททีงดงามมากทีสุด
อีกแห่งหนึงของโลก ตัวปราสาท
ตงัอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ 
สงูกว่า 200 เมตร เข ้าชมปราสาท
นอยชวานสไตน ์  เป็นปราสาท
หลงัใหญ่สีขาว ตงัอยู่กลางป่าเขาลาํเนาไพร ปราสาทหลงันีเพิงไดร้บัขนานนามว่า นอย
ชวาน สไตน ์ก็เพียงภายหลังจากที กษัตริยล์ุดวิกที  ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 
เทียวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลที์ใชใ้นการแสดงโอเปรา่และ
คอนเสิรต์ แมก้ระทังราชาการต์นูอย่าง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้าํลองแบบปราสาทแห่งนีไป
เป็นปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรยีบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 My Park Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันทีห้่า เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกา-เมืองมิวนิค -พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก 

                     (B/L/D) 

เช ้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอเบอร ์
อ ัมเมอร เ์กา (Oberammergau) เมืองเล็กๆในแควน้บาวาเรีย มีชือเสียงมากทางดา้น
การแกะสลกัไม ้โดยแกะสลกัเรืองเรืองราวหรือฉากเหตกุารณท์างศาสนาคริสตเ์ป็นหลกั 
อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่มีภาพวาดสวยงามบนกาํแพง มีระเบียงประดบัดว้ยกระถาง
ตน้ไมแ้ละดอกไมเ้ล็กๆอย่างสวยงาม เมืองโอเบอรอ์มัเมอรเ์กายงัใชเ้ป็นสถานทีจดังาน 
Passion Play ทีเก่าแก่ทีสุดในเยอรมนีซึงจะจัดขึนทุกๆ 10 ปี โดยชาวบา้นจะมาร่วม
แสดงละครกลางแจง้ ซงึจะบอกเล่าเรอืงราวในบนัปลายพระชนมชี์พของพระเยซ ู

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค  เมือง
หลวงของแควน้บาวาเรียและเมืองหลวงแห่งเบียรข์องยโุรป มิวนิคไดชื้อว่าเป็นเมืองมทีรุม่
รวยในศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอกและเรเนสซองส์ นาํท่านมาถ่ายภาพ
พระราชวังนิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรก์เป็นวงัฤดรูอ้นของ พระ
ราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูร้ิเริมสรา้งปราสาทคือเฟอรด์ินานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็ค
เตอรแ์ห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอ
สติโนบาเรลลิในปี ค.ศ.  หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ที  เอ็ม
มานเูอลเจา้ชาย อีเล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรียสว่นกลางของวงัสรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ.  ก่อน
ขบัรถพาชมสถานทีสาํคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ 

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํทา่นเขา้สูที่พกั  
 Hotel Mercure Munich South Messe หรือเทียบเท่า 

วันท่ีหก มิวนิค- BMW WELT-อัลลแีอนซ์อารีน่า-จัตุรัสมาเรียน-สนามบิน     

                            (B/L/-) 

เช ้า   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ BMW WELT 
อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที
ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจดัแสดง
รถยนต์ รุ่ น ใหม่ทุ ก รุ่ น ขอ ง บี เ อ็ ม
ดบับลิว ใหท้่านเดินเล่น เลือกซือของ
ทีระลึกของบี เอ็มและมินิคู เปอร์ 
จากนันนําท่ านถ่าย รูปด้านหน้า 
ส น าม กีฬ าอั ล ลี แ อ น ซ ์อ า ร ี น่ า 
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(Allianz Arena) สนามฟตุบอลนีถือว่าเป็นสนามทีใหญ่ทีสดุแห่งหนึงของยโุรปสามารถจุ
ผูช้มไดก้วา่ 66,000 คน ไดก้ลายเป็นอีกหนงึสญัลกัษณข์องเมืองมิวนิคไปเป็นทีเรยีบรอ้ย 
ความโดดเด่นของสนามแห่งนีคือรูปลกัษณที์เหมือนกบัห่วงยางพลาสติกเป่าลมสีขาวใบ
ใหญ่ยกัษโ์ดยสรา้งจากวสัดโุพลิเมอรช์นิดใหม่ทีเรียกว่า ETFE Foil ซงึมีความทนทานต่อ
สภาวะแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไดดี้เลิศ นอกจากนนัสนามแห่งนีสามารถเปลียนสีได ้คือ 
สีขาว สีแดง และสีนาํเงิน หลอดไฟทีเปลียนได้เพือทีจะแสดงถึงสัญลักษณ์บอกว่า
ขณะนนัสนามกาํลงัมีการแขง่ขนัของทีมอะไร โดยสีแดงคือทีมบาเยิรน์ มิวนิค สีนาํเงินคือ
ทีม 1860 มิวนิค สว่นสีขาวนนัจะเปิดเมือทีมชาตเิยอรมนีกาํลงัแขง่ขนั 

เทยีง  บรกิารอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร นาํท่านสูบ่รเิวณ จัตุร ัสมาเร ียน  ย่านเมืองเก่า ทีมี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที
สาํคญัของมิวนิค เช่น เฟราเอ ่นเคียร ์
เ ช ่อ  (Frauenkirche-Church Of Our 
Lady) เป็นโบสถ์พระแม่มารีทรงหัว
หอมคู่ทีสรา้งดว้ยอิฐแดงสูง 99 เมตร 
เป็นอีกหนึงสญัลกัษณข์องเมืองมิวนิค 
โบสถ ์เซนต ์ปี เตอ ร ์ (Peterskirche-
St.Peter Church) โบสถห์ลงัแรกและเก่าแก่ทีสุดของเมือง จากนันอิสระใหทุ้กท่านเดิน
เลน่หรอืชอ้ปปิงสินคา้แบรนดเ์นมตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านสูส่นามบิน 

22.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเ รตส  ์โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินที EK052 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

วันทีเ่จด็ สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

06.30 น. เดนิทางถงึ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหร ับเอมิเรตส  ์แวะเปลียนเครอืง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวร รณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส  ์

เทียวบินที EK 372 ( บรกิารอาหารและเครอืงดืมบนเครอืงบิน) 

19.15 น.  เดนิทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

               
 

ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามทีกําหนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการ
ปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่าง  ๆทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านคา้และห้างสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดทําการในวนัอาทิตย์ 
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วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

21-27 มิ.ย. 2565 

EK385 BKKDXB 01.35-04.45 
EK087 DXBZRH 08.40-13.20 
EK052 MUCDXB 22.35-06.30 
EK372 DXBBKK 09.40-19.15 

66,900 12,000 

ราคาสําหรับเดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัว๋เคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
 โรงแรมท่ีพกัระดบั 3-4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
 ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
 ค่าส่วนเกินของนํ้ าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 700 x 7 วนั = 700 บาท 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถา้ประเทศปลายทางตอ้งการเอกสาร) 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย (ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาล) 
 ค่าใชจ่้ายในการกกัตวัในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย  

(เง่ือนไขตามท่ีทางรัฐบาลกาํหนด) 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่าง  ๆและรายละเอียดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 

เม่ือท่านทําการชําระมดัจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ท่ีๆบริษัทระบุไว้ 

 
เง่ือนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง
ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีกาํหนด) 

3. สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจาํเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพ่ือมาทาํการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทาง คืนมดัจาํ 50%  (ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผีู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ .ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเท่ียว ให้
นํามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ทั้งนี ้ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืน  ๆ
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพ่ือ
แทรกแซงได ้
สาํหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อาํนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และสาํหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านไดมี้การชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบ้ืองต้นในการขอยื่นวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกําหนด 
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วนัทําการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับยื่นวซ่ีาและสถานทูต) 

วนัยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวซ่ีา) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สําเนาเอกสารต่าง  ๆทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สาํหรับเด็กอายุต ํ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 
ในกรณทีีทํ่างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีทาํ รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงนิ อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพ่ือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ เดนิทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก  สามีออกเงินให้ภรรยา  พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย  SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีท่ีเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวซ่ีา กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยืน่วีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาํเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นท่ี
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (สาํคญัมาก) 

**ขอ้มูลน้ีใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคําถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

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

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

สถานที่เกิด (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกาํเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์่ทํางาน..........................................โทรสารทีทํ่างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

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

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

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

จงัหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถงึวนัที่................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพาํนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 


