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วนัแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

17.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั  ประตู 9 แถว T        
สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ทีใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 373 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 
 

วนัทีสอง ดไูบ-มิวนิค-สนามฟตุบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบรูก์-จตัุรสัมาเรียน 

           (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง   
03.30 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทียวบินที EK 53  
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(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 
07.10 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้

สนามฟตุบอลอลัลิอนัซ ์อารีน่า จากนันนําทา่นเดินทางสู ่BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ทีออกแบบ
เป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหมทุ่กรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระทา่นเลือกซือของทีระลึกของบีเอ็มและมินิคู
เปอร ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นถา่ยรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg 
Palace) เป็นวงัฤดูร้อนของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เริมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย          
อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 

 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ที  เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอรแ์หง่บาวาเรีย สว่นกลาง
ของวงัสรา้งเสร็จในปี ค.ศ.  กอ่นขบัรถพาชมสถานทีสําคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ นําทา่นสู่
บริเวณ จตุัรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ทีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณที์สําคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  ใน
รูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่อิสระใหทุ้กทา่นชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 

คํา บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เขา้สูที่พกั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัทีสาม เมืองเก่าซาลบูรก์-สวนมิราเบล-บา้นเกิดโมสารท์         (เยอรมนั-ออสเตรีย) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนําทา่นเดินทางสู่ เมืองซาลบูรก์ ประเทศออสเตรีย 
ระหวา่งทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่นชม 
สวนมิราเบล ใหท้า่นเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีระลึก อีกทงัทีนียงัเป็นสถานทีถ่ายทาํของ The Sound of 
Music ภาพยนตเ์พลงทียิงใหญฮ่อลิวู๊ด จากนันนําทา่นขา้มแม่นําซาลสซ์คัสู่ยา่นเมืองเกา่ และแวะเก็บบนัทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลสบ์วรก์ ทีตงัโดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่น ชมเมืองเก่าซาลบูรก์ ทีมีชือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา่ จึงไดรั้บการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก
ในปี ค.ศ.  ซาลสบ์วร์กตงัอยูบ่นฝังแมนํ่าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ นําทา่น
ถา่ยรูป บา้นเลขที  เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที  นามวา่ วูลฟ์กงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart)  อิสระใหท้่านชมร้านคา้ทีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะ
สกัการะมหาวิหารของซาลสบ์วร์ก ทีตงัอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง ซึงเป็นสว่นทีเป็นมรดกโลกยูเนสโก ้จดทะเบียนเมือปี 
ค.ศ.  ซึงก็เป็นปีเดียวทีขึนทะเบียนใหส้่วนทีเป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองนีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่
วา่ช็อกโกแลตของทีระลึกนับรอ้ยชนิดรอ้ยอยา่งก็ ตรารูปโมสารท์ไปหมดทงัสิน 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเขา้สู่ทีพัก  ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือ         
ระดบัเดียวกนั  

 
วนัทีสี ฮลัลส์ตทัท-์อินสบ์รคู-หลงัคาทองคํา       (ออสเตรีย) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองทีตังอยู่ริมทะเลสาบโอบลอ้มดว้ย
ขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองทีโร
แมนติกทีสุดใน Salzkammergut เขตทีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมี
ทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่าเป็นไข่มุกแห่ง
ออสเตรีย และเป็นพืนทีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพียงเดินเทียวชมเมืองเสมือนหนึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที

โรล เป็นเมืองเอกดา้นการทอ่งเทียวของประเทศออสเตรีย ตงัอยูริ่มฝงัแมนํ่าอินซึงคาํวา่ “อินสบ์รูคนัน” แปลวา่ สะพาน
แห่งแม่นําอินมีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคํา (Golden Roof) เป็น
สญัลกัษณส์าํคญัของเมืองอินสบ์รูค ซึงตงัอยูใ่นเขตเมืองเกา่สรา้งขึนโดยจกัรพรรดิ Friedrich ที 4 ในชว่งตน้ศตวรรษ
ที 15 สาํหรับเป็นทีประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ตอ่มาจกัรพรรดิ Maximilian 

คํา  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เขา้สูที่พกั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัทีหา้ ฟสุเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์          (ออสเตรีย-เยอรมนี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ทีตงัอยู ่        
สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตงัแตยุ่คโรมนัทีใชเ้มืองนีเป็นจุดแวะพกัขนถา่ยสินคา้และซือขายเกลือ
มาแต่โบราณเมืองทีตังอยู ่ทางแคว ้นบาวาเ รียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            
ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นทีกลา่วถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางทีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร นําทา่นเขา้ชม
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึงเป็นปราสาทตังอยู ่ใน
เทือกเขา สร้างในสมัยพระเจา้ลุดวิกที 2 แห่งบาวาเรีย 
ในชว่ง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีงดงามมากทีสุดอีก
แหง่หนึงของโลก ตวัปราสาทตงัอยูบ่นบนหินผาขนาดใหญ่
ยกัษ์ สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแกง่ของแมนํ่าพอลลทั
เป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาวตงัอยูก่ลางป่าเขาลาํเนาไพรที
ซึงมี สีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้
ปราสาทหลงันีเพิงไดร้ับขนานนามวา่ นอยชวานสไตน ์ก็
เพียงภายหลงัจากที กษัตริยลุ์ดวิกที 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เทียวชมหอ้งตา่งๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้ง
บรรทม, หอ้งฮอลลที์ใชใ้นการแสดงโอเปรา่และคอนเสิรต์ แมก้ระทงัราชาการตู์นอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้าํลองแบบ
ปราสาทแหง่นีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์

คํา  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เขา้สูที่พกั  ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดียวกนั 
 
วนัทีหก ลูเซิรน์-รปูแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซริูค    (เยอรมนั-สวิสฯ) 
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เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนทีไดร้ับสมญานามวา่หลงัคาแห่ง
ทวีปยโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบั
กบัป่าไมที้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขาสลบัแซมดว้ยดง
ดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ อิสระอาหารเทียงตาม

อธัยาศยั  นําทา่นถา่ยรูปกบัสะพานไมช้าเปล หรือสะพาน
วิหาร(Chapel bridge) ซึงขา้มแม่นํารอยซเ์ป็นสะพานไมที้
เก ่าแก่ทีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปีเป็นสัญลักษณ์และ
ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารนีเป็น
สะพานทีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเชือมต่อไปยงัป้อมแปดเหลียมกลางนํา จวัแตล่ะชอ่งของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายกุวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดาย
ทีปัจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสรา้งขึนใหมเ่กือบหมด นําทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบน

หนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียที์ตงัอยูใ่จกลางเมือง ทีหวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ซึงมีกากบาทสญัลกัษณข์อง สวิตเซอร์แลนด์
อยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่นีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตงัแต ่ค.ศ. 1819-
1821 โดยสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสตัย ์จงรักภกัดี ที เสียชีวิตในประเทศ
ฝรังเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครังปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสที์ 16สมควรแกเ่วลานําทา่นเดินทางสู่
สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ เทียวบินที EK 86 

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 
 

วนัทีเจ็ด  ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง  
09.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภู มิ โดยสายการบิน  เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เ ทียวบินที EK 372          

(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 
ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ทีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุตํากว่า  ปี ไมมี่เตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเดียว     เพิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมือท่านทําการซือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆของบริษทั 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีรวม 
 คา่ตวัเครืองบินชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  
 คา่ทีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ -  ทา่น) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีทีไมส่ามารถเขา้พกัที

เมืองนันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 
 คา่รถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานที และคา่ธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 
 คา่อาหารตามทีระบุในรายการ 
 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มิถนุายน 19-25 มิ.ย. 2562 41,900 

กรกฎาคม 3-9 / 17-23 ก.ค. 2562 41,900 

สิงหาคม 8-14 ส.ค. 2562 41,900 

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

ตุลาคม 2-8 /10-16 / 17-23 / 22-28 ต.ค. 2562 41,900 
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อตัราค่าบริการนีไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทตูจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจา่ย % กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
 คา่นาํหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินกาํหนดให ้  กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เครืองดืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิน ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยโูร/ทริป) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (2 ยโูร/ทริป) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เงือนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรับการจอง กรณุาชาํระเงินมดัจาํท่านละ ,  บาท พรอ้มสาํเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน  วนั)  
2. หากทา่นทีตอ้งการใหท้างบริษัททวัร์ยืนวีซ่าให ้กรุณาชาํระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 

3,  / ท่าน พรอ้มกบัยอดมดัจาํในขอ้   
3. ชาํระยอดสว่นทีเหลือทงัหมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่  วนั   
4. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
5. หากทา่นทีตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพือมายืนวีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดต่อ

เจา้หนา้ที กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมร่ับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัขึนไป คืนมดัจาํทงัหมด 
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบืองตน้ ,  บาท 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจาํทงัหมด 
4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 
5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย % ของราคาคา่ทวัรท์งัหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง  
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทาํการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกิดขึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการยืนวีซา่ คา่มดัจาํตวัเครืองบินหรือคา่ตวัเครืองบิน เป็นตน้   
หมายเหตุ 

1. บริษทัขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีทีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 
เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั และไมร่บัผิดชอบใดๆ  
ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 
เป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัร์นีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
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4. เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทั  
จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอบรับเงือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

5. สําหรับทีนัง LONG LEG หรือทีนังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสายการบินกาํหนด เชน่ 
ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอาํนาจในการใหที้นัง LONG LEG ขึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเทา่นัน 

6. โรงแรมทีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เครืองปรับอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั  ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น  เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  
7. กรณีผูเ้ดินทางดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 
        เอกสารเบืองตน้ในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการยืน  วนัทําการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกน

ลายนิวมือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาทีนดัหมาย (เอกสารและขนัตอนการยืนวีซ่าแต่ละสถานทตูมีความ

ต่างกนัและอาจจะมีการเปลียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ทีอีกครงัเพือความถกูตอ้งในการเตรียมตวัเพือ

ยืนวีซ่า) 

1. พาสปอร์ต ทียงัไมห่มดอาย ุและมีอายุไมต่าํกวา่  เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรต์เลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ใน  กลุม่
เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่ 

2. รูปถา่ยสีขนาด  นิว จาํนวน  ใบ (**ตอ้งมีฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นัน และมีอายุไมเ่กิน  เดือน และเหมือนกนัทงั  รูป) 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / หรือสาํเนาบตัรขา้ราชการ / สาํเนาทะเบียนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้มี) 
4. ใบรบัรองการทํางานจากบริษทัทีทา่นทาํงานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านนั โดยระบุตาํแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีทีเริมทาํงานกบับริษัทนีและชว่งเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรปหลงัจากนันจะกลบัมาทาํงานตามปกติหลงัครบ
กาํหนด เอกสารตอ้งมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัทีออกเอกสารจนถึงวนันัดหมายยืนวีซา่ 

5. กรณีทีเป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนงัสือรบัรองทีคดัไวไ้ม่เกิน  เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสียภาษี
และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั  เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั  เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ทีมีการเขา้ออกของเงินสมาํเสมอและมีจาํนวนไมต่าํกวา่  
หลกั เพือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถทีจะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดือดรอ้นเมือกลบัสูภู่มิลาํเนา ทา่นตอ้งปรบัสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรบัยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไมเ่กิน  
กอ่นวนันัดหมายยืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายไุมเ่กิน  วนั นับจากวนัยืน  สถานฑตูไมร่บัพิจารณา

บญัชีกระแสรายวนั 
7. กรณีทีบริษัทของทา่นเป็นผูรั้บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทงัหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ -  แลว้ ทาง

บริษทัฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหนึงฉบบัเพือแสดงความรบัผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาทาํงานของทา่น โดยระบุรายชือ
ผูเ้ดินทาง และเหตุผลทีจดัการเดินทางนีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีทีเป็นนักเรียน นกัศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นัน 
9. กรณีทีเด็กอายุตํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืนเรืองแสดงความจาํนงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่นหนึงได ้ณ ทีวา่การ
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อาํเภอ หรือสาํนักงานเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและประทบัตรารบัรองจากทาง ราชการอยา่ง
ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่นจะ
ถูกปฏิเสธวีซา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืนคาํรอ้งใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่ก
ครงัหากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพทงันีบริษัทฯจะสง่เจา้หนา้ทีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิมเติมทางบริษัทใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจง้สถานทูตเพือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต
ฯ เรืองวีซา่ของทา่น เนืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

12. เมือทา่นไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯ
จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ทีไดร้ะบุโดยทงัหมด 

13. การยืนวีซา่นันผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํทา่นละ ,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน และชาํระคา่วีซา่ ,500 ถึงสามารถ   
ดาํเนินการขนัตอนการยืนวีซา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านนั และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราดําเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพิมเติมฉบบัละ  บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิมเติม (สาํคญัมาก) 
**ขอ้มูลนีใชเ้พอืนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 
 

 

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

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

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

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานทีเกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….……..  

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ตําแหนง่งาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดอืน......................................บาท  รายไดอื้น.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
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ชือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถงึวนัที................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี 

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันีบริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


