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วนัแรก  กรงุเทพฯ          (ไทย)  
18.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบนิเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีส่อง ดไูบ-มวินคิ-ฟสุเซน่-ปราสาทนอยชวานสไตน ์      (ยูเออ-ีเยอรมน)ี 
00.50 น. ถงึสนามบนิเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง   

04.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 53  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

08.35 น. ถงึสนามบนิเมอืงมวินคิ ประเทศเยอรมน ีผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่   

เมอืงฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่สดุถนนสายโรแมนตกิเคยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมันทีใ่ช ้

เมอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถา่ยสนิคา้และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณเมอืงทีต่ัง้อยู่ทางแควน้บาวาเรยีตอนใตข้อง

เยอรมนี ตดิชายแดนออสเตรยีมคีวามงดงามทางดา้นทศันียภาพอันเป็นทีก่ลา่วถงึชมทวิทศันร์มิสองขา้งทาง
ทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจขีองขนุเขา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ซึง่เป็นปราสาทตัง้อยู่ใน
เทอืกเขา สรา้งในสมัยพระเจา้ลดุวกิที ่2 แห่งบาวาเรยี ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีง่ดงามมากทีส่ดุ
อีกแห่งหนึง่ของโลก ตัวปราสาทตัง้อยู่บนบนหนิผาขนาดใหญ่ยักษ์ สงูกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของ

แม่น ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญ่สขีาวตัง้อยู่กลางป่าเขาล าเนาไพรทีซ่ ึง่มสีสีนัแปลกแปลงแตกตา่งไปใน
แต่ละฤดกูาลได ้ปราสาทหลงันี้เพิง่ไดร้ับขนานนามว่า นอยชวานสไตน ์ก็เพียงภายหลังจากที ่กษัตรยิล์ดุ

วกิที ่2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เทีย่วชมหอ้งตา่งๆ อาท ิหอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ีใ่ช ้

ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสริ์ต แมก้ระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอลท์ดสินยี ์ยังไดจ้ าลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนยิายอันเปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์ของดสินียแ์ลนด ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่ัก  ณ Euro Park Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม มวินคิ-พระราชวงันมิเฟนบรูก์-จตัรุสัมาเรยีน           (เยอรมนั) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ มวินคิ จากนั้นน าท่านถ่ายรูป
บรเิวณดา้นหนา้ พระราชวงันมิเฟนบูรก์ เป็นวังฤดูรอ้นของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูร้เิร ิม่สรา้ง
ปราสาทคอืเฟอรด์นิานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตาอเดลเลดแห่งซาวอยตาม

แบบของสถาปนกิอากอสตโินบาเรลลใินปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงม ีพระโอรสองคแ์รก, แม็กซมิลิเลยีน ที ่
2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อเีล็คเตอรแ์ห่งบาวาเรยี สว่นกลางของวังสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชม
สถานทีส่ าคัญๆ อาท ิพระราชวังหลวงเรสซเิดน้ท ์ฯลฯ น าท่านสูบ่รเิวณ จตัุรสัมาเรยีน ย่านเมืองเก่าที่มี

สถาปัตยกรรมอันเป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญของมวินคิ เซ่น ศาลาว่าการเก่า  ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอย
ของโบสถแ์ม่พระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เทเรซวีเีซอ (THERESIENWIESE) ซึง่
เป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาลเบยีร ์OKTOBERFEST 2019 ใหท้่านไดร้่วมสนุกสนานกับบรรยากาศงาน
เทศกาลเบยีรท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเยอรมันซึง่จัดตดิตอ่กนัมามากว่า 200 ปี เป็นเทศกาลประจ าปีทีจ่ัดข ึน้เป็น

เวลา 16 วัน ในชว่งปลายเดอืนกนัยายนถงึตน้เดอืนตลุาคม ถอืเป็น 1 ในเทศกาลทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในเยอรมัน
และเป็นเทศกาลหนึง่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก น าท่านเขา้สูบ่รเิวณเต็นทข์องโรงเบียรท์ีเ่ป็น 1 ใน 15 เต็นท ์ที่

ร่วมจัดงานและใหบ้รกิารอาหาร เครือ่งดืม่ภายในงาน (สทิธพิเิศษส าหรบัทา่น : การนัตที ีน่ ัง่ภายในเต็นท ์
/ อาหารสไตลบ์าวาเรยีน / เบยีร ์1 ลติรตอ่ทา่น) อสิระอาหารเย็นและใหท้กุทา่นไดด้ืม่ด า่กบับรรยากาศ
ตามอัธยาศยั ไม่ว่าจะดืม่ กนิ เตน้ร า หรอืรอ้งเพลง คอืส ิง่ทีท่ าให ้Oktoberfest มคีวามพเิศษ และดงึดูดให ้

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ตลุาคม 2-8 ต.ค. 2562 52,900 

อตัราคา่บรกิาร  
  เด็ก (อายุต า่กวา่ 12 ปี ไมม่เีตยีง) ลดทา่นละ   2,000 บาท 
  พกัเดีย่ว     เพ ิม่ทา่นละ 10,000 บาท 
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ทกุคนมารวมตวักนั แตน่อกจากนัน้แลว้ภายในงานยังมสีว่นนทิรรศการรอบๆ เตน๊ทข์องรา้นตา่งๆ ทีม่กีจิกรรม 
เครื่องเล่น และเกมสนุกๆ มากมายใหเ้ลอืกเล่นกัน ถงึเวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก อสิระ

อาหารเย็นตามอธัยาศยัเพือ่ความสนุกสนานภายในเทศกาล OKTOBERFEST 2019 ถีงเวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พัก  ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับ

เดยีวกนั 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงเอาสบ์วรก์-มหาวหิารประจ าเมอืงเมอืงเอาสบ์วรก์-เมอืงอลูม์-เมมมงิเงน   (เยอรมนั) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเอาสบ์วรก์ เป็นเมืองใหญ่

อันดับทีส่ามของรัฐบาเยริน์ทีม่อีายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ตัง้แต่ 15 ปี ก่อนครสิตกาล เป็นเมืองทีถู่กคน้พบ
โดยชาวโรมัน จากค่ายกองทัพโรมันเตบิโตเป็นเมืองทรงอทิธพิลชือ่ “เอากุสทาวนิเดลโิครุม” จากนั้นก็
กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ และศาสนาทีเ่กา่แก่ทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของเยอรมนี จากนัน้น าท่านชมเมอืงเอาส์

บวรก์ บรเิวณจัตรุัสกลางเมอืง มโีบสถป์ระจ าเมอืง , ศาลากลางเมอืง และ หอคอยเพอรล์าชทรู ์ตัง้เด่น
เป็นสง่า ตวัศาลากลางถกูสรา้งขึน้ในปี        ค.ศ. 1615-1620 ถอืเป็นสญัลกัษณ์อกีแห่งหนึง่ของเมอืง และ

เป็นส ิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอูลม์ ตัง้อยู่ในรัฐบาเดนิ-เวือรท์เทม

แบรก์   อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนี รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ ชมมหาวหิารวหิารอลูม์เมอร ์มนืสเตอร ์ทีม่ี

ชือ่เสยีง ถอืว่าเป็นโบสถท์ีส่งูทีส่ดุในโลกวัดไดว้่ามคีวามสงูถงึ 161.53 เมตร เมอืงอูลม์ยังเป็นเมอืงที่ส าคัญ
ระดับโลกเนื่องจากป็นเมืองเกดิของอัลเบริต์ ไอน์สไตน์ นักฟิสกิสช์าวเยอรมัน-ยวิ ชือ่กอ้งโลก เจา้ของ

ผลงานทฤษฎสีมัพัทธภาพทั่วไป     น าท่านเทีย่วชมย่าน มาเก็ตสแควร ์ซ ึง่เป็นทีต่ัง้ของหอ้งสมุดประจ า
เมอืง รวมถงึอาคารส าคญัตา่งๆทีม่เีรื่องราวทางประวัตศิาสตร ์ เชน่ อาคารศาลากลาง หรอื ทาวนฮ์อลล ์ที่
เป็นอาคารโบราณที่ถูกแต่งแตม้ดว้ยสสีันสวยงามอีกทัง้ยังเป็นที่ตัง้ของนาฬกิาดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ 

จากนัน้นัน้ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมมงิเงน 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่ัก  ณ Hotel Weisses Ross หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่า้ เซนตก์ลัเลน-LANDQUART FASHION OUTLET-เมอืงซูรคิ      (เยอรมนั-สวสิ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจ่ากนัน้เดนิทางสูเ่มืองเซนตก์ลัป์
เลน      (St. Gallen)เป็นเมอืงทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ดร้ับชือ่มาจากนักบุญ Gallus ที่

เขา้มาเผยแพร่ศาสนาครสิตใ์นชมุชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที ่7 แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นศูนยก์ลางวงการแฟชัน่
เสือ้ผา้ของสวสิเซอรแ์ลนด ์น าท่านชมเขตเมอืงเกา่ อาคารบา้นเรือนสมัยเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์
บาร็อค เป็นแบบเฉพาะของสไตลบ์าร็อคจากนัน้น าทา่นถา่ยรูปมหาวหิารเซนตก์ลัเลน และ หอ้งสมดุแอบ

บยีห์อ้งสมุดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นหอ้งสมุดทางศาสนาครสิตท์ีใ่หญ่และเกา่แกท่ีส่ดุแห่ง
หนึง่ของโลกจากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็นอกีหนึง่ถนนทีม่ี

อาคาร บา้นเรอืนสไตลบ์าร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่าน หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่LANDQUART FASHION 

OUTLET ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย อาทิ เช่น HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, 

BILABONG, ARMANI, FOX, GUESS, LACOSTE, MAMMUT, NIKE และอืน่ๆอกีมากมาย **อสิระอาหาร
เย็นเพือ่ความสะดวกในเลอืกซือ้สนิคา้**  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  ณ A-Ja Resort Zurich หรอื
ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีห่ก ลเูซริน์-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ-สะพานไมช้าเปล-สนามบนิซูรคิ    (เยอรมนั-สวสิฯ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดนิทางสู ่จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซูก เคยเป็นเขต

ปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยทีส่ดุแตปั่จจุบันคอืเมืองทีร่วยทีส่ดุของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเกา่
ทีก่่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษที1่3 อาคารบา้นเรือนยังคงสภาพดัง้เดมิไวอ้ย่างสวยงามอีกทัง้ยังเป็นเมืองที่มีววิ
ทะเลสาปทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) อดตีหัวเมอืงโบราณ

ของสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นดนิแดนทีไ่ดร้ับสมญานามว่าหลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์ แลว้ก็ยังมภีเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตัวอยู่

ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อันเขียวชอุ่ม อสิระอาหารเทีย่งตาม
อธัยาศยั  น าทา่นถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรอืสะพานวหิาร (Chapel bridge) ซึง่ขา้มแม่น ้ารอยซเ์ป็น
สะพานไมท้ี่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปีเป็นสัญลักษณ์และประวัตศิาสตรข์องเมืองลูเซริน์เลย

ทเีดยีวสะพานวหิารนี้เป็นสะพานทีแ่ข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเชือ่มตอ่ไปยังป้อมแปดเหลีย่มกลางน ้า 
จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัตคิวามเป็นมาของประเทศสวติเซอร์แลนด์ เป็น

ภาพเขยีนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสยีดายทีปั่จจุบันสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สยีหายไปมากตอ้งบูรณะ
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สรา้งขึน้ใหม่เกอืบหมด น าท่านชมรูปแกะสลกัสงิโตบนหนา้ผาหนิ เป็นอนุสาวรยีท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมือง ที่
หัวของสงิโตจะมโีลห่ ์ซ ึง่มกีากบาทสญัลกัษณ์ของ สวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรยีร์ูปสงิโตแห่งนี้สรา้งข ึน้เพือ่

เป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์จงรักภักด ีที ่เสยีชวีติในประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง
การต่อสูป้้องกนัพระราชวังในครัง้ปฏวิัตใิหญ่สมัยพระเจา้หลุยสท์ี ่16 จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

ตา่งๆนานาชนดิ อาทเิชน่ ของทีร่ะลกึ นาฬกิา ชอ๊คโกแลต เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
22.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบินเอมเิรตส ์ เที่ยวบินที่ EK 86 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

วนัทีเ่จ็ด  ดไูบ-กรงุเทพฯ                         (ยูเออ-ีไทย) 
06.25 น.  เดนิทางถงึเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 (บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

19.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 
 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดตา่งๆของโปรแกรม 
โดยละเอยีดเมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบรษิทัถอืวา่ทา่น 

รบัทราบและยอมรบัในเง ือ่นไขตา่งๆของบรษิทั 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(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 (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่กลุม่เชงเกน้ 3,500 / ทา่น ทางสถานทตูจะไมค่นืเงนิคา่ธรรมเนยีมทกุ

กรณี 

 คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมต่อ/ทา่น 
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี และคา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก พนักงานยกกระเป๋า 
 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ ทา่นละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทรปิ) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท 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 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ  
7. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่วี

ซา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ เป็นตน้   

หมายเหต ุ

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 

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 

        เอกสารเบือ้งตน้ในการขอยืน่วซีา่ประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัท าการ ผูเ้ดนิทางตอ้งมา

สแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย (เอกสารและข ัน้ตอนการยืน่วซีา่แตล่ะสถานทตู
มคีวามตา่งกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้เพือ่ความถกูตอ้งใน

การเตรยีมตวัเพือ่ยืน่วซีา่) 
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1. พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่
ใน  กลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ และมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 
รูป) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น
ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบุต าแหน่งและอัตราเงนิเดอืน

ในปัจจบุัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางาน เพือ่เดนิทางไปยุโรปหลงัจากนัน้จะกลบัมา
ท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด เอกสารตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัทีอ่อกเอกสารจนถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

5. กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน  พรอ้มวัตถปุระสงคห์รอืใบ

เสยีภาษีและหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯยอ้นหลงั 6 เดอืน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
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  สถานฑตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั 
7. กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 

แลว้ ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบั มาท างานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจ่ดัการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา จะตอ้งม ีหนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาภาษาองักฤษ (ตวัจรงิ) เทา่นัน้ 

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอมเป็น
ภาษาองักฤษ 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 
13. การยืน่วซีา่นัน้ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ และช าระคา่วซีา่ 3,500 ถงึสามารถ   

ด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทา่นตอ้งการใหท้างเราด าเนนิการแปลเอกสารให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มลูนีใ้ชเ้พือ่นดัหมายควิวซี่ากบัสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  
 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้า่นเขา้ใจงา่ย  

แตก่รณุาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เทา่น ัน้ *** 
 
 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………
……….. 

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

…………….……………………. 
นามสกุลตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………

………….………… 
ชือ่ตวั 

[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………….. 
วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) 

เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..……
……………… 
สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/

ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………………
……….……….. 

สญัชาตปิจัจบุนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก
ปจัจบุนั……………………………………………….…….. 
ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 

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

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

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

โทรศพัท ์(มอืถอื)  ………………………………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ 
ดแูลผูเ้ยาว ์ 

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

 
สถานทีท่ างานหรอืสถานศกึษา
(ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 
ทีอ่ยูท่ ีท่ างานหรอืสถานศกึษา

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

......................................... 
ต าแหนง่งาน ..................................................................................................................................... 
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โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน
......................................................................... 

 
รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ ืน่.....................................จ านวน

................................. 
 
แหลง่ทีม่า

........................................................................................................................................................ 
 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 

 
ชือ่-นามสกลุ  บดิา

.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา

.......................................................................................................................................... 
 
ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส

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

................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส
................................................. 

 
วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 
 ไมเ่คย 

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

เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้กอ่นหนา้นี ้
ไมเ่คย 
เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ).......................................................................................  

ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย 

เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)............................................................................................. 
 
 

ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 
ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ ืน่ออกให ้  

                                                                  
โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 
                                                                

ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………………….. 
 
 

************************************************************************** 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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