
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ                   (ไทย) 

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

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

21.25 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

มิวนิค - นอยชวานสไตน ์– นูเรมเบิรก์ - ปราสาทไฮเดลเบิรก์  

 โรเธนเบิรก์ ออบ เดียร ์เทาเบอร ์– เวือรซ์บวรค์ - แฟรงกเ์ฟริต 

โคโลญจน ์- DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอรฟ์ 



 

 

วนัท่ีสอง ดไูบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มิวนิค                        (ยูเออี – เยอรมนั) 

00.50 น.    ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง   

04.05 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  เดินทางสู่                

เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตัง้อยูสุ่ดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตยุ่คโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็น

จุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองท่ีตัง้อยู ่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี             

ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอันเป็นท่ีกลา่วถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ย

ความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นข้ึนสู่ ปราสาทนอย

ชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระ

เจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ี

งดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผา

ขนาดใหญย่กัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลทั 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ เป็นปราสาทหลงัใหญสี่ขาว ตัง้อยู ่

กลางป่าเขาล าเนาไพร ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลง แตกตา่งไปในแต่ละ

ฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพ่ิงไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน์ ก็

เพียงภายหลงัจากท่ี กษัตริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886 

เท่ียวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้น

การแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทั่งราชาการ์ตูนอยา่งวอลท์ดิสนียย์งัไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็น

ปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองมิวนิค 

(Munich) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม      จตัุรสัมาเรียน – พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ - นูเรมเบิรก์              

(เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   น าท่านมาถ่ายภาพ

พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดู

รอ้นของ พระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์

มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แหง่บาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแหง่ซาวอ

ยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี 

พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แหง่บา

วาเรียส่วนกลางของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานท่ี

ส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสู่บริเวณ  จตัุรสัมา



 

 

เรียน ยา่นเมืองเกา่ ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่ในรูปแบบศิลปะโกธิค

, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองท่ีไดร้ับสมญานามวา่เมือง

แหง่เทพนิยายของเยอรมนั หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงั

แบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถส์วยเกา่แก ่หิมะท่ีปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ท ัง้เมือง ตอ้งท่ีน่ี

เลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดงัเมืองแหง่เทพนิยายท่ีไดร้ับการรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ ์จากนั้นน าทา่น เดินชม

เมืองโบราณท่ีมีอายุกวา่ 900 ปี ผา่นชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บสว่ยภาษีอากรในอดีตท่ีถือเป็นอาคารประวติัศาสตร์อีก

แหง่หน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก จากนั้นน าทา่นชมบริเวณ จตัุรสักลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนัดขนาด

ใหญป่ระจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนัดคริสตม์าสท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดมี โบสถพ์ระ

แม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเดน่คือ มีนาฬิกาตุก๊ตาไขลานท่ีหนา้จั่วของโบสถพ์ระแมม่าเรีย ตวันาฬิกาและ

ตุก๊ตาประดบัน้ีถูกสรา้งเพ่ิมเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพ่ือเป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตรา

ข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แหง่จกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Centro Hotel Nurnburg หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี โรเธนเบิรก์ – วรูซ์เบร์ิก – แฟรงกเ์ฟริต                         (เยอรมนั) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวรก์ แห่งเทาเบอร์          

ไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงในประวติัศาสตร์ของเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 

เขา้สู่เขตเมืองเกา่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพง

ป้องกนัเมืองดัง้เดิม บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์ , โค, 

กระบือและขนสัตว ์ท่ีมีมาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ 

อาคารเทศบาลเมืองและโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อิสระใหท้า่นมีเวลาไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลางหรือ

เลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆท่ีผลิตในเมืองน้ี 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง วูรซ์เบร์ิก (WUERZBURG)              

เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าเมนซ่ึงเป็นอีกแหลง่เพาะปลูกองุน่เพ่ือผลิตไวน์ของ

เยอรมนั และเป็นเมืองท่ีไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก น าทา่นชมความงดงามของเมืองมรดก

โลกเมืองน้ี โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถา่ยรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์เบร์ิก 

(Wurzburg Cathedral) สรา้งข้ึนเม่ือ คศ. 788 และในการกอ่สรา้งระหวา่งปี 1040 - 1225 ไดร้ับอิทธิพลจาก

ศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหภ้ายนอกมหาวิหารสรา้งแบบโรมาเนสก ์จากนั้นน าทา่นแวะถา่ยรูปกบั  Wurzburg 

Residence สรา้งข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 10 ซ่ึงอดีตคือพระราชวงัเกา่ สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และไดมี้การ

บูรณะหลายครั้งเน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt)  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงกเ์ฟริต – จตุรสัโรเมอร ์       (เยอรมนั)   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสูเ่มืองไฮเดลเบิรก์ (Heideberg) เมืองน้ีมีความน่าสนใจ

มากทัง้ในแงป่ระวติัศาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบนัไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองของ



 

 

การผา่ตดัหวัใจ ท่ีไดช่ื้อวา่ดีท่ีสุดในโลก น าทา่นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยูบ่นเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะ
แสนสวยใหน้ักทอ่งเท่ียวสามารถเดินเลน่ไดบ้ริเวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ไมใ้หญอ่ยา่งตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ 

เม่ือข้ึนไปอยูบ่นเนินเขาท่ีตัง้ของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่ จะมองลงไปดูตวัเมืองเกา่ไฮเดลเบิร์ก และยงัเห็นแมน่ ้าเนคคาร์ 

ท่ีไหลผา่น ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอีกดว้ย ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการกอ่สรา้งตอ่เน่ืองกวา่ ๔๐๐ปี ตวั

อาคารดา้นนอกและตวัวงัเกา่เป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค ์สว่นอีก๒อาคารท่ีอยู ่ทางตะวนัออกและทางเหนือ

สรา้งเม่ือศตวรรษท่ี ๑๖ ซ่ึงถือวา่ เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั 

นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีหอ้งเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไวใ้นถงัโอค๊บม่ ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสู่เมืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt) ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าไมล ์เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนัแฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางทางการเงินของยุโรปท่ีใหญเ่ป็น

อนัดบั 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองแหง่อาคารสูงระฟ้า จึงไดฉ้ายาวา่ Mainhatten เม่ือดูอยา่งใกลชิ้ดก็

จะเผยใหเ้ห็นเสน่หข์องเมืองใหญ ่ท่ีมีบา้นเรือนท่ีสวยงามเกา่แกท่ี่ไดร้ับการบูรณะไวต้ ัง้อยูใ่จกลางเมือง หลงัจากนั้นน า

เท่ียว ชมจตัุรสัโรเมอร  ์(Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเกา่แกท่ี่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก         โคโลญจน ์– มหาวิหารโคโลญจน ์– DESIGNER OUTLET ROERMOND                     (เยอรมนั) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่เมืองโคโลญจน ์(Cologne) เป็นหน่ึงในเมืองท่ี

เกา่แกท่ี่สุดในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสรา้งโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญอ่นัดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี น า

ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคิลน์โดม เป็นโบสถศ์าสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดแหง่เมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเร่ิมกอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงท่ีปี 

ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศใหแ้กน่ักบุญปีเตอร์และพระแมม่ารี และมีโกศทองของกษัตริยท์ ัง้สามถูกเก็บไวใ้นตวัวิหารดว้ย 

นอกจากน้ียงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ยจากนั้นน าทา่นเดินทาง

สู ่DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

มากมาย อาทิ เชน่  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI 

,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอีกมากมาย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพ่ือเดินทางสูส่นามบิน  

21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 58 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด       ดไูบ – กรุงเทพ                                                                                                (ยูเออี – ไทย) 

05.40 น.     เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.40 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372            

       (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ      

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 



 

 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

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

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

 พกัที่ เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณน์ าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

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 



 

 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั)  เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่ับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

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

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

 คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

 คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวด เร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาท่ีนดัหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ต ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 



 

 

2. รูปถา่ยสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้มี) 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ีและชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน

ตามปกติหลงัครบก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่

เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่

รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก ทา่น

หน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษทัฯจะสง่เจา้หนา้ที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น และช าระคา่วีซา่ 3,500 ถึงสามารถ    

ด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

   ** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 



 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

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

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

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

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

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

  


