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ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

พฤษภำคม 
2-8 / 16-22 / 23-29 พ.ค. 

2562 
41,900 

มถินุำยน 19-25 ม.ิย. 2562 41,900 

กรกฎำคม 3-9 / 17-23 ก.ค. 2562 41,900 

สงิหำคม 8-14 ส.ค. 2562 41,900 

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

ตลุำคม 
2-8 /10-16 / 17-23 / 22-28 

ต.ค. 2562 

41,900 

เด็ก (อำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทำ่นละ   2,000 บำท 

พกัเดีย่ว     เพ ิม่ทำ่นละ 10,000 บำท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  
17.30 น. พรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
วนัทีส่อง ดไูบ-มวินคิ-สนำมฟตุบอลอลัลอินัซ ์อำรนีำ่-BMW Welt-พระรำชวงันมิเฟนบรูก์-จตัรุสัมำเรยีน 

           (ยูเออ-ีเยอรมน)ี 
00.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

03.30 น. เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 53  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
07.10 น. ถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้
สนำมฟตุบอลอลัลอินัซ ์อำรนีำ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู่ BMW WELT  อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  ที่

ออกแบบ เป็นรูปเมฆภายในจัดแสดงรถยนตร์ุ่น ใหม่ทกุรุ่น
ของบีเอ็มดับบลวิ อิสระท่านเลือกซื้อของที่ระลกึของ

บเีอ็มและมนิคิเูปอร ์
กลำงวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูป

บ ริ เ ว ณ ด ้า น ห น ้า  พ ร ะ ร ำ ช ว ัง น ิ ม เ ฟ น บู ร ์ ก 

(Nymphenburg Palace) เป็นวังฤดูรอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรยี ผูร้เิร ิม่สรา้งปราสาทคอืเฟอรด์ ิ
นานด์ มาเรีย เจา้ชาย          อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย

และเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของ
สถาปนกิอากอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงม ี
พระโอรสองคแ์รก, แม็กซมิลิเลยีน ที ่2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย 

อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวังสรา้งเสร็จในปี 
ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานทีส่ าคญัๆ อาท ิพระราชวัง
หลวงเรสซเิดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมำเรยีน  ย่าน

เมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของ
มวินคิ เซน่ ศาลาว่าการเกา่  ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอย

ของโบสถแ์ม่พระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
ค ำ่ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เขา้สู่ที่พัก  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับ

เดยีวกนั 

วนัทีส่ำม เมอืงเกำ่ซำลบรูก์-สวนมริำเบล-บำ้นเกดิโมสำรท์         (เยอรมนั-ออสเตรยี) 
เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซำลบรูก์ ประเทศออสเตรยี 

ระหว่างทางมีววิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนนิภูเขาหญา้ สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น า
ท่านชม สวนมริำเบล  ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อีกทัง้ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของ 
The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ย ิ่งใหญ่

ฮอลวิู๊ด จากนัน้น าท่านขา้มแม่น ้าซาลสซ์ัคสูย่่าน
เมืองเก่า และแวะเก็บบันทกึภาพปราสาทโฮเฮ็น

ซาลสบ์วร์ก ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมือง
เกา่ 

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่าน 

ชม เมือ ง เก่ ำซำลบู ร ์ก  ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อย่างดีโดยเฉพาะบรเิวณเมืองเก่า จงึไดร้ับการ

ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลสบ์วร์กตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซาลซัค 
(Salzach) และมี อาณาเขตตดิกับเทอืกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูป บำ้นเลขที ่9 เป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอก

ในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูลฟ์กัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  อสิระใหท้่านชม
รา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิ Geteidegasse หรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลสบ์วรก์ 
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ทีต่ัง้อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปี
เดียวที่ข ึน้ทะเบียนใหส้่วนที่เป็นพระราชวังเชริ์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่า

ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอย่างก็ ตรารูปโมสารท์ไปหมดทัง้ส ิน้ 
ค ำ่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรอื         

ระดบัเดยีวกนั  
วนัทีส่ ี ่ ฮลัลส์ตทัท-์อนิสบ์รคู-หลงัคำทองค ำ      

 (ออสเตรยี) 

เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมู่บา้นมรดก
โลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้ม
ดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่า

เป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายา

เมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่ว
ชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน 

กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดนิทางสู่เมอืงอนิส ์

บรคู (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอก

ดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิซึง่ค า
ว่า “อนิสบ์รูคนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม
หลงัคำทองค ำ (Golden Roof) เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่าสรา้ง

ขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล 
ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian 

ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่ัก  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่ำ้ ฟสุเซน่-ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์         (ออสเตรยี-เยอรมน)ี 
เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสู ่เมอืงฟสุเซน่ (Füssen) เมอืงชนบทเล็กๆ ทีต่ัง้

อยู่         สดุถนนสายโรแมนตกิเคยมีความรุ่งเรืองในอดตีตัง้แต่ยุคโรมันทีใ่ชเ้มืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่าย
สนิคา้และซื้อขายเกลือมาแต่โบราณเมืองที่ตัง้อยู่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ตดิชายแดน
ออสเตรียมีความงดงาม            ทางดา้นทัศนียภาพอันเป็นทีก่ล่าวถงึชมทวิทัศนร์มิสองขา้งทางทีเ่ต็มไป

ดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา 
กลำงวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้ชม

ปรำสำทนอยชวำนสไตน  ์ซึง่เป็นปราสาทตัง้อยู่ใน
เทอืกเขา สรา้งในสมัยพระเจา้ลดุวกิที ่2 แห่งบาวาเรีย 
ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุ

อีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตัง้อยู่บนบนหนิผา
ขนาดใหญ่ยักษ์ สงูกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของ
แม่น ้าพอลลัทเป็นปราสาทหลังใหญ่สขีาวตัง้อยู่กลาง

ป่าเขาล าเนาไพรทีซ่ ึง่มสีสีนัแปลกแปลงแตกตา่งไปใน
แต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลังนี้เพิง่ไดร้ับขนานนาม

ว่า นอยชวำนสไตน ์ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตรยิ์
ลุดวกิที่ 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เที่ยวชม
หอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลล์

ทีใ่ชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสริต์ แมก้ระทัง่ราชา
การต์ูนอย่าง วอลท์ดสินยี ์ยังไดจ้ าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนยิายอันเปรียบเสมือน

สญัลกัษณ์ของดสินียแ์ลนด ์
ค ำ่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่ัก  ณ Euro Park Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก ลเูซริน์-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนำ้ผำหนิ-สะพำนไมช้ำเปล-สนำมบนิซูรคิ    (เยอรมนั-สวสิฯ) 
เชำ้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) อดตีหัวเมืองโบราณ

ของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดร้ับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์ แลว้ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่

ตามเนนิเขาและไหล่เขาสลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและ
ทุ่งหญา้อันเขยีวชอุ่ม อสิระอำหำรเทีย่งตำมอธัยำศยั  
น าท่านถ่ายรูปกับสะพำนไมช้ำเปล หรือสะพานวหิาร

(Chapel bridge) ซึง่ขา้มแม่น ้ ารอยซเ์ป็นสะพานไมท้ี่
เก่าแก่ทีส่ดุในโลก มีอายุหลายรอ้ยปีเป็นสญัลกัษณ์และ
ประวัตศิาสตรข์องเมืองลูเซริน์เลยทเีดยีวสะพานวหิารนี้

เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อม
ต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน ้า จั่วแต่ละช่องของ

สะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิวามเป็นมาของ
ประเทศสวติเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 
400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหม ้

เสยีหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด น าทา่น
ชมรูปแกะสลกัสงิโตบนหนำ้ผำหนิ เป็นอนุสาวรีย์ที่ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ที่หัวของสงิโตจะมีโล่ห์ ซ ึง่มี

กากบาทสญัลักษณ์ของ สวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียร์ูปสงิโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร ์วอ
ลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ ใน
ดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภกัด ีที ่เสยีชวีติในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการตอ่สูป้้องกนัพระราชวังใน

ครัง้ปฏวิัตใิหญ่สมัยพระเจา้หลยุสท์ี ่16สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
21.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดูไบ สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่EK 

86 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีเ่จ็ด  ดไูบ-กรงุเทพฯ                         (ยูเออ-ีไทย) 
07.10 น.  เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น.  ออกเดินทางสู่สนำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบิน เอมเิรตส ์แอรไ์ลน  ์เที่ยวบนิที่ EK 372          
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.40 น.  เดนิทางถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

กรณุำอำ่นรำยละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรำยละเอยีดตำ่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทำงบรษิทัถอืวำ่ทำ่น 

รบัทรำบและยอมรบัในเง ือ่นไขตำ่งๆของบรษิทั 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ ค่าที่พัก 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมืองเขา้พัก ในกรณีทีไ่ม่
สามารถเขา้พักทีเ่มอืงนัน้ๆได ้เชน่ ตดิงานนทิรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชมุ เหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คา่เขา้ชมสถานที ่และคา่ธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 
✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดนิทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
✓ หัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคำ่ทปิ) 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คำ่ธรรมเนยีมในกำรขอยืน่วซีำ่กลุม่เชงเกน้ 3,500 / ทำ่น ทำงสถำนทตูจะไมค่นืเงนิคำ่ธรรมเนยีมทกุ
กรณี 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพ ิม่ 7% ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% กรณีตอ้งกำรใบเสร็จ  
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมต่อ/ทา่น 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 

 คำ่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ ทำ่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทรปิ) 
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (2 ยูโร/ทรปิ) 

 คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บำท 

เง ือ่นไขในกำรจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง (หลังจองภายใน 3 

วัน)  
2. ช าระยอดสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน   
3. หากไม่ช าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดนิทาง ให ้
ท่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ 
กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร ์ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 65 วันข ึน้ไป คนืมัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 50 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วัน เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ  
7. กรณีวซีำ่ถกูปฏเิสธจำกสถำนทตู (วซีำ่ไมผ่ำ่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ 

คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ เป็นตน้   

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผู่เ้ดนิไม่ถงึ 30 ทา่น และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และไม่รับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์เชน่ภัยธรรมชาต ิปัญหา

การเมอืง เป็นตน้ 
3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี 
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4. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท  
จะถอืว่าทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรือทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่ีคุณสมบัตติามที่สายการบนิ
ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาอังกฤษได ้ไม่มปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วใน

กรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ข ึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิ
เทา่นัน้ 

6. โรงแรมทีพ่ักในยุโรปสว่นใหญ่ไม่มีเครือ่งปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมปิระเทศทีม่ีอากาศเย็น และหอ้งพัก 3 ท่าน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมกีารจัดเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
7. กรณีผูเ้ดนิทางด าเนนิการเรื่องตั๋วเครือ่งบนิเองและเดนิทางมาร่วมกับคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

        เอกสำรเบือ้งตน้ในกำรขอยืน่วซีำ่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร ผูเ้ดนิทำงตอ้งมำ
สแกนลำยนิว้มอื ณ สถำนทตู ตำมวนัและเวลำทีน่ดัหมำย (เอกสำรและข ัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่แตล่ะสถำนทตู

มคีวำมตำ่งกนัและอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ควำมถกูตอ้งใน
กำรเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีำ่) 

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่

ใน  กลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมตัวิซีา่ 
2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสขีำวเทา่นัน้ และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 

รูป) 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภำษำองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองกำรท ำงำนจากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภำษำองักฤษเทำ่น ัน้ โดยระบุต าแหน่งและอัตราเงนิเดอืน
ในปัจจบุัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยุโรปหลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด เอกสารตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสารจนถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบ
เสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภำษำองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบัน) ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอและมจี านวน
ไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางและสามารถ
ทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถงึเดอืนปัจจุบัน โดยการปรบัยอดสมุดในบัญช ี

ตอ้งมยีอดอัพเดตไม่เกนิ 15 กอ่นวันนัดหมายยืน่วซีา่ และหนังสอืรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 15 วัน นับ
จากวนัยืน่  สถำนฑตูไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั 

7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 
แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบั มาท างานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจำกทำงสถำบนักำรศกึษำภำษำองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่นัน้ 
9. กรณีทีเ่ด็กอำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมำยยนิยอมเป็น

ภำษำองักฤษ โดยทีบ่ดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกี 

ทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอ หรอืส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรา
รับรองจากทาง ราชการอย่างถกูตอ้ง 

10. การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯขอความร่วมมอืในการเชญิ

ทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตง่กายสภุาพทัง้นี้บรษัิทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่ว

เชน่กนั 
11. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิ

ของสถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

12. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบุโดยทัง้หมด 
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13. การยืน่วซีา่นัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ และช าระคา่วซีา่ 3,500 ถงึสามารถ   
ด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่เป็นภำษำองักฤษเทำ่น ัน้ และทำงบรษิทัไมม่นีโยบำยรบัแปลเอกสำร  

หำกทำ่นตอ้งกำรใหท้ำงเรำด ำเนนิกำรแปลเอกสำรให ้มคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บำท ** 
 

แบบฟอรม์รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ส ำคญัมำก) 

**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมำยควิวซี่ำกบัสถำนทตู ไมส่ำมำรถแกไ้ขภำยหลงัได ้
กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  

 ค ำถำมเป็นภำษำไทย เพือ่ใหท้ำ่นเขำ้ใจงำ่ย  

แตก่รณุำตอบค ำถำมเป็นภำษำองักฤษตวับรรจง เทำ่น ัน้ *** 
 

 
ชือ่ – นำมสกุล ผูเ้ดนิทำง 
[ภำษำไทย]…………………………………………………………………………………………….………………

……….. 
นำมสกุล 

[ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………. 
นำมสกุลตอนเกดิ 

[ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
………….………… 
ชือ่ตวั 

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

วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 
เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..……
……………… 

สถำนทีเ่กดิ (จงัหวดั/
ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………

……….……….. 
สญัชำตปิจัจบุนั ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำก
ปจัจบุนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้ 
........................................................................................................................................................
................ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย์

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตวั นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจปกครอง/ 
ดแูลผูเ้ยำว ์ 
 

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

 
สถำนทีท่ ำงำนหรอืสถำนศกึษำ(ภำษำองักฤษ)

 ............................................................................................. 
 
ทีอ่ยูท่ ีท่ ำงำนหรอืสถำนศกึษำ

.......................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................รหสัไปรษณีย์

......................................... 
ต ำแหนง่

งำน .................................................................................................................................................
. 
 

โทรศพัทท์ีท่ ำงำน..........................................โทรสำรทีท่ ำงำน
......................................................................... 

 
รำยไดต้อ่เดอืน......................................บำท  รำยไดอ้ ืน่.....................................จ ำนวน
................................. 

 
แหลง่ทีม่ำ
........................................................................................................................................................ 

 
สถำนภำพ โสด  แตง่งำน แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมำ้ย  หยำ่ 

 
ชือ่-นำมสกลุ  บดิำ

.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นำมสกลุ มำรดำ
 .................................................................................................................................. 

 
ชือ่-นำมสกลุ  คูส่มรส

 .................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คูส่มรส
................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชำตขิองคูส่มรส
................................................. 

 
วซีำ่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลำ 5 ปีทีผ่ำ่นมำ 
 ไมเ่คย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที่
................................................................ 
เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซี่ำเชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

ไมเ่คย 
เคย (กรณุำระบวุนัที ่หำก

ทรำบ)...................................................................................................... 
ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่
ไมเ่คย 
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เคย (เหตผุลในกำร
ปฏเิสธ)............................................................................................................. 

 
 

ควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนกัของผูร้อ้งขอ 
ตวัผูข้อวซีำ่เอง       มผีูอ้ ืน่ออกให ้  

                                                                 

                                             โปรดระบ ุชือ่-นำมสกลุ............................................ 
                                                                 ทีอ่ยู…่…………………………………………………………… 

 

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

 หมำยเหต ุ: กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทตู  ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้  
 

 
 

 
 

 

 

  


