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มิวนิค - นอยชวานสไตน ์– นูเรมเบิรก์ - ปราสาทไฮเดลเบิรก์  

 โรเธนเบิรก์ ออบ เดียร ์เทาเบอร ์– เวือรซ์บวรค์ - แฟรงกเ์ฟริต 

โคโลญจน ์- DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดสุเซลดอรฟ์ 
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วนัแรก กรงุเทพฯ                   (ไทย) 

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

สายการบนิเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

21.25 น.ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

 

วนัท่ีสอง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค                        (ยูเออี – เยอรมนั) 

00.50 น.    ถึงสนามบนิเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง   

04.05 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เที่ยวบนิที่ EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  เดินทางสู่                

เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเลก็ๆ ที่ต ัง้อยูสุ่ดถนนสายโรแมนตกิ เคยมคีวามรุ่งเรืองในอดตีตัง้แตยุ่คโรมนัที่ใชเ้มืองน้ีเป็น

จุดแวะพักขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแตโ่บราณ เมืองที่ ต ัง้อยู ่ทางแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี             

ติดชายแดน ออสเตรีย มคีวามงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นที่กลา่วถึง  ชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางที่ เตม็ไปดว้ย

ความเขยีวขจขีองขุนเขา 

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 

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

พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 
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กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นขึ้นสู่ ปราสาทนอย

ชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตัง้อยูใ่นเทือกเขาแอลป์ สรา้งในสมยัพระ

เจา้ลุดวิกที่  2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่

งดงามมากที่ สุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตัง้อยูบ่นบนหินผา

ขนาดใหญย่กัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมน่ ้าพอลลทั 

เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาทหลงัใหญส่ขีาว ตัง้อยู ่

กลางป่าเขาล าเนาไพร ที่ ซ่ึงมีสีสนัแปลกแปลง แตกตา่งไปในแตล่ะ

ฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพิ่ งไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน์ ก็

เพยีงภายหลงัจากที่  กษตัริยลุ์ดวกิที่ 2 ไดเ้สดจ็สวรรคตแลว้ในปี 1886 

เที่ยวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้งฮอลลท์ี่ ใชใ้น

การแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทั่งราชาการ์ตูนอยา่งวอลท์ดิสนียย์งัไดจ้  าลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็น

ปราสาทในเทพนิยาย อนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่เมืองมิวนิค 

(Munich) 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีสาม      จตัุรสัมาเรียน – พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ - นูเรมเบิรก์              

(เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท ่านมาถ่ายภาพ

พระราชวงันิมเฟนเบิรก์ (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวงัฤดู

รอ้นของ พระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์

มาเรีย เจา้ชายอเีลค็เตอร์แหง่บาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแหง่ซาวอ

ยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี 

พระโอรสองคแ์รก, แมก็ซิมิลเลยีน ที่ 2 เอม็มานูเอลเจา้ชาย อเีลค็เตอร์แหง่บา

วาเรียส่วนกลางของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานที่

ส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสู่บริเวณ  จัตุรสัมา

เรียน ยา่นเมืองเกา่ ที่มสีถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่ในรูปแบบศิลปะโกธิค

, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระที่มรูีปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อสิระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสูเ่มืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg) เมืองที่ไดร้ับสมญานามวา่เมือง

แหง่เทพนิยายของเยอรมนั หากใครเป็นคนที่ ช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาต ิขุนเขาสลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงั

แบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถส์วยเกา่แก ่หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ท ัง้เมือง ตอ้งที่ น่ี

เลยเพราะนูเรมเบริ์กน้ันเสมือนดงัเมืองแหง่เทพนิยายที่ไดร้ับการรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ จากน้ันน าทา่น เดินชม

เมืองโบราณที่มอีายุกวา่ 900 ปี ผา่นชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเกบ็สว่ยภาษีอากรในอดตีที่ ถือเป็นอาคารประวตัิศาสตร์อกี
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แหง่หน่ึงของเมืองนูเรมเบริ์ก จากน้ันน าทา่นชมบริเวณ จตัุรสักลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซ่ึงมตีลาดนัดขนาด

ใหญป่ระจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนัดคริสตม์าสที่ ใหญท่ี่ สุดในประเทศเยอรมนี ดา้นตะวนัออกของตลาดม ีโบสถพ์ระ

แม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเดน่คือ มนีาฬิกาตุก๊ตาไขลานที่หนา้จัว่ของโบสถพ์ระแมม่าเรีย ตวันาฬิกาและ

ตุก๊ตาประดบัน้ีถูกสรา้งเพิ่ มเตมิภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพ่ือเป็นการร าลึกถึง พระราชกฤษฎกีาทองค าปี 1356 ที่ตรา

ข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลที่ 4 แหง่จกัรวรรดิโรมนัอนั ศกัดิ์ สิทธ์ิ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ ี่พกั  ณ Centro Hotel Nurnburg หรือระดบัเดียวกนั  

 

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

ไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงในประวตัิศาสตร์ของเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี 

เขา้สู่เขตเมืองเกา่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางเมืองทางประวตัิศาสตร์และแนวก าแพง

ป้องกนัเมืองดั้งเดิม บง่บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ ท  าการคา้ไวน์ , โค, 

กระบือและขนสัตว ์ที่มีมาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จตุัรัสใจกลางเมืองเป็นที่ต ัง้ของ 

อาคารเทศบาลเมืองและโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อิสระใหท้า่นมีเวลาไดเ้กบ็ภาพ

ประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวินหรือขุนนางเรืองอ านาจในยุคกลางหรือ

เลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆที่ผลิตในเมืองน้ี 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง วูรซ์เบร์ิก (WUERZBURG)              

เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควน้บาวาเรีย ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าเมนซ่ึงเป็นอกีแหลง่เพาะปลูกองุน่เพ่ือผลิตไวน์ของ

เยอรมนั และเป็นเมืองที่ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก น าทา่นชมความงดงามของเมืองมรดก

โลกเมืองน้ี โดยเร่ิมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถา่ยรูปกบั มหาวิหารแห่งเมืองวูรซ์เบร์ิก 

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

ศิลปะแบบโรมาเนสก ์จึงท าใหภ้ายนอกมหาวิหารสรา้งแบบโรมาเนสก ์จากน้ันน าทา่นแวะถา่ยรูปกบั  Wurzburg 

Residence สรา้งขึ้นในสมยัศตวรรษที่  10 ซ่ึงอดตีคือพระราชวงัเกา่ สรา้งแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และไดม้กีาร

บูรณะหลายคร้ังเน่ืองจากถูกท าลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt)  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

 

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

มากทัง้ในแงป่ระวตัศิาสตร์ของเมือง เป็นเมืองมรดกโลก และปัจจุบนัไฮเดลเบริ์กกเ็ป็นเมืองที่มช่ืีอเสยีงมากในเร่ืองของ

การผา่ตดัหวัใจ ที่ไดช่ื้อวา่ดทีี่ สุดในโลก น าทา่นเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยูบ่นเนินเขาโดยรอบมป่ีาละเมาะ
แสนสวยใหนั้กทอ่งเที่ยวสามารถเดินเลน่ไดบ้ริเวณปาร์กของปราสาทจะมตีน้ไมใ้หญอ่ยา่งตน้เบชิ ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ 
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เม่ือขึ้นไปอยูบ่นเนินเขาที่ต ัง้ของปราสาทจะมจุีดชมววิที่จะมองลงไปดูตวัเมืองเกา่ไฮเดลเบริ์ก และยงัเหน็แมน่ ้าเนคคาร์ 

ที่ไหลผา่น ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอกีดว้ย ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมช่ืีอเสียงมาก มกีารกอ่สรา้งตอ่เน่ื องกวา่ ๔๐๐ปี ตวั

อาคารดา้นนอกและตวัวงัเกา่เป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค ์สว่นอกี๒อาคารที่อยู ่ทางตะวนัออกและทางเหนือ

สรา้งเม่ือศตวรรษที่  ๑๖ ซ่ึงถือวา่ เป็นอาคารที่มีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั 

นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบริ์กยงัมหีอ้งเกบ็ไวน์ซ่ึง บรรจุไวใ้นถงัโอค๊บม่ ที่เป็นไวน์ที่ใหญท่ี่สุดในโลก  
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เดินทางสูเ่มืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt) ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าไมล ์เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนัแฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางทางการเงินของยุโรปที่ ใหญเ่ป็น

อนัดบั 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองแหง่อาคารสูงระฟ้า จึงไดฉ้ายาวา่ Mainhatten เม่ือดูอยา่งใกลช้ิดก็

จะเผยใหเ้หน็เสน่หข์องเมืองใหญ ่ที่มบีา้นเรือนที่สวยงามเกา่แกท่ี่ไดร้ับการบูรณะไวต้ ัง้อยูใ่จกลางเมือง หลงัจากน้ันน า

เที่ยว ชมจัตุรสัโรเมอร  ์(Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่ เกา่แกท่ี่ สุดในเมือง ดา้นขา้งกคื็อ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัสโรเมอร์  

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ ี่พกั  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 

 

วนัท่ีหก         โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND                     (เยอรมนั) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหน่ึงในเมืองที่

เกา่แกท่ี่สุดในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสรา้งโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญอ่นัดบัที่สี่ของประเทศเยอรมนี น า

ทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ เคลิน์โดม เป็นโบสถศ์าสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิกที่มช่ืีอเสียง

ที่สุดแหง่เมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเร่ิมกอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงที่ปี 

ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศใหแ้กนั่กบุญปีเตอร์และพระแมม่ารี และมโีกศทองของกษัตริยท์ ัง้สามถูกเกบ็ไวใ้นตวัวิหารดว้ย 

นอกจากน้ียงัไดร้ับการข้ึนทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อกีดว้ยจากน้ันน าทา่นเดินทาง

สู ่DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือใหเ้วลาทา่นไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

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

,FOSSIL , FURLA และอ่ืนๆอกีมากมาย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางเมืองดุสเซสดอร์ฟเพ่ือเดินทางสูส่นามบนิ  

21.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่  EK 58 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

 

วนัท่ีเจ็ด       ดูไบ – กรงุเทพ                                                                                                (ยูเออี – ไทย) 

05.40 น.     เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเคร่ือง  

09.40 น.   ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372            

       (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบนิ) 

19.15 น.    เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ      
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รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

อตัราค่าบริการ  

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

 คา่ที่พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ไมส่ามารถเขา้

 พกัที่เมืองน้ันๆได ้เชน่ ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัตา่งๆ ฯลฯ) 

 คา่วซีา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที่ และคา่ธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หวัหนา้ทวัร์ผูม้ปีระสบการณ์น าเที่ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกนิกวา่สายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาท ิคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดสว่นที่เหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

4. หากทา่นที่ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวซีา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่ กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

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

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-29 วนั เกบ็เงินมดัจ าท ัง้หมด 

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

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็

 คา่ใชจ้า่ยตามที่เกดิขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วซีา่และ

 คา่บริการย่ืนวซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เป็นตน้  

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดคืีนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการ เม่ือเกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสยีหรือไดร้ับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

 เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

 กรณีใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับที่ น่ัง LONG LEG หรือที่ น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มคุีณสมบตัิตามที่สายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

 ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่ น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบนิตอนเวลาที่เชค็อนิเทา่น้ัน 
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6. โรงแรมที่พกัในยุโรปสว่นใหญไ่มม่เีคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่มอีากาศเยน็ และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

 ROOM ) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนั

และอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  

กลุม่เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ัน และมอีายุไมเ่กนิ 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็น

ภาษาองักฤษ (ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษทัที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนใน

ปัจจุบนั,วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากน้ันจะกลบัมาท างาน

ตามปกตหิลงัครบก าหนด 

5. กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการขอใบทะเบยีนการคา้และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสยี

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี  านวนไมต่  ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ีตอ้งมยีอดอพัเดตไม่

เกนิ 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวซีา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑตูไม่

รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ 

ทางบริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดย

ระบุรายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่น้ัน 

9. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็น

ภาษาองักฤษ โดยที่บดิา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่น

หน่ึงได ้ณ ที่วา่การอ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรอง

จากทาง ราชการอยา่งถูกตอ้ง 

10. การบดิเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่

ทา่นจะถูกปฏิเสธวซีา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระ
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คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้งหากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่นทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษทัฯจะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่ มเตมิทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ

สถานฑูตฯ เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบริษทัฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงนิมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯทาง

บริษทัฯจะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวซีา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน และช าระคา่วซีา่ 3,500 ถึงสามารถ    

ด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

   ** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

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

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

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

โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

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

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................ 

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

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  
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