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วันแรก กรุงเทพฯ                         (ไทย) 

18.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9        

แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
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20.35 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน - มิวนิค       (ยูเออ-ีเยอรมัน) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.30 น. เดินทางสู เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทาง

สู เมืองฟุสเซน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมันที่ใชเมืองนี้

เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติด

ชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึง ชมทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวย

ความเขียวขจีของขุนเขา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานขึ้น

สู ปราสาทนอยชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขา

แอลป สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง 

ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของ

โลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 

เมตร เขาชมปราสาทนอยชวาน สไตน  เปนปราสาทหลังใหญ

สีขาว ตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพร ปราสาทหลังนี้เพิ่งไดรับ

ขนานนามวา นอยชวาน สไตน ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย

ลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 1886 เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชใน

การแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่งราชาการตูนอยาง วอลทดิสนีย ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปน

ปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ NH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สาม มิวนิค - จัตุรัสมาเรยีน – ซาลบูรก - สวนมิราเบล - บานเกดิโมสารท         (เยอรมัน-ออสเตรยี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกา ที่

มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค 

เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะ

โกธิค, หอคอยของโบสถแมพระที่มี

รูปแบบคลายหัวหอมใหญ จากนั้นนํา

ทานเดินทางสู เมืองซาลบูรก ประเทศ

ออสเตรีย ระหวางทางมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับ

ทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานชม สวนมิราเบล ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 

อีกทั้งที่นี่ยังเปนสถานที่ถายทําของ The Sound of Music ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด 
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จากนั้นนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดน

อยูบนเนินเหนือเมืองเกา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชมเมืองซาลบูรก ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับ

การอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป 

ค.ศ. 1997 ซาลสบวรกตั้งอยูบนฝงแมน้ําซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เปนบานเกิด

ของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) นําทานชม 

บานเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน หรือจะแวะ

สักการะมหาวิหารของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารท ซึ่ง

เปนสวนที่เปนมรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปน

พระราชวังเชิรนบรุนนเมืองนีดู้ๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ 

ตรารูปโมสารทไปหมดทั้งสิ้น 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Amber Hotel Bavaria หรือระดับเดียวกัน 

วันที่สี่ ฮัลลสตัทท - เวียนนา – ถนนคารนทเนอร - วิหารเซนตสตเีฟน                    (ออสเตรยี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู 

ฮัลลสตัทท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสี

เขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติก

ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมี

ทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุก

แหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมือง

เสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําเดินทางโดยรถโคชสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพ้ืนที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย ผานชมพระราชวัง 

ฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใช

เปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 

ปค.ศ.1918     นําทานถายรูปอนุสาวรียจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความ

เจริญรุงเรืองมากท่ีสุดในยุคที่ทานขึ้นครองราช จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน ถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) 

ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสายนี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเต

ฟาน ทานจะไดพบกับโรงละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ วิหารเซนตสตีเฟน (St.Stephen’s 

Cathedral) วิหารที่ตั้งตระหงานอยูกลางกรุงเกาเวียนนา เปนศิลปะโรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคา

กระเบื้องสีสันสวยงาม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่หา เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี ้ครุมลอฟ  

                 (ออสเตรีย-เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเขาชม พระราชวังเชินบรุนน  ตั้งอยูในกรุงเวียนนา

ประเทศออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงราชวงศฮับสบูรก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 

2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เปนสถานที่รวบรวม

ผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก ภายในอุทยานเคยเปนที่ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลก

เมื่อ พ.ศ. 2295 ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากใน                                 

กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf      

(หากโปรแกรมตรงกับวันอาทิตยขอสงวนสิทธในการสลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ McArthurGlen 

Designer Outlet Salzburg) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, 

BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, 

OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย **อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**   

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เที่ยว

ชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูริมสองฝงของ

แมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแก

ตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรักษและขึ้น

ทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก จุดโดด

เดนอีกอยางของเมืองนี้ คือมีแมน้ําวัลตาวาไหลผานและ

ลอมรอบเมืองในลักษณะงอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คด

เคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมือง

เหมือนกับหยดน้ําที่กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากนี้

บานเรือนทุกหลังใชหลังคาสีสมแดง  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – อิสระชอปปง                        (เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําพาทุกทานชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน                

ปราสาทครุมลอฟ ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน  

เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทาน

เดินทางสู กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแหงปราสาท

รอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา ผานชมทิวทัศน

ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุงปรากเปนเมือง

หลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบดวยสอง

อาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย 

ปจจุบันกรุงปรากไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก 



 We’re ONE CENTER 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน  

วันที่เจ็ด ปราสาทแหงกรุงปราก – โบสถเซนตไวตัส – สะพานชารลส – นาฬิกาดาราศาสตร     (เชค-ยูเออ)ี 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสู ปราสาทแหงกรุงปราก ปราสาทที่ใหญที่สุดใน

สาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885  โดยเจาชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา ในอดีต

เปนที่ประทับของจักรพรรดิแหงโบฮีเมีย ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนต

ไวตัส วิหารประจําราชวงศซึ่งสรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณใน

ป ค.ศ.1929 นําทานชม สะพานชารลส ที่ไดรับการยกยองวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบน

สะพาน มีรูปปนนักบุญ 26 องค ตลอดแนวสะพาน นําทานไปชม นาฬิกาดาราศาสตร เปนนาฬิกาดาราศาสตร

โบราณคูบานคูเมืองของกรุงปราก สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

15.30 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 140  

      (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

00.20 น. เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

วันที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ                       (ยูเออ-ีไทย) 

03.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376(บริการอาหารและ 

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

อตัราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง)  ลดทานละ   2,000  บาท 

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ  10,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 14-21 / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. 2562 45,900 

ธันวาคม 

3-10 ธ.ค. 2562 45,900 

25 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 

29 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563 
59,900 
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อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีท่ีไมสามารถเ 

 ขาพักท่ีเมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร) 

 คาทิปไกดทองถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตั ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน  
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หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณี

ที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะ

ถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 

เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  
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เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อย่ืนวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชง

เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6 เดือน)  

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, วัน

เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ

กําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษี

และหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 

หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไม

เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 

กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น สถานฑูตไมรับพิจารณา

บัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ  1-6 แลว ทาง

บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ

รายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ

บุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต โดยมี

นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

10. รายละเอียดเก่ียวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทาน

จะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม

ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 

และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูต

ฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่น  วีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานัน้ และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร หากทาน

ตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (สําคัญมาก) 

** ขอมลูนี้ใชเพ่ือนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพ่ือใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเดินทาง [ภาษาไทย] …………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ] ………………………………………………………………………………………………………….................... 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………....... 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ] …………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

5. สถานที่เกิด (จงัหวัด/ประเทศ) ………………………………………………………………………………………………………………...... 

6. สัญชาติปจจุบัน ............................... สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน ........................................................ 

7.  ที่อยูปจจุบันที่สามารถตดิตอได [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

8. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

รหัสไปรษณีย .................................................. 

9. เบอรโทรศัพท (มือถือ) ...…………………………………………….……………………..……..………… 

10. E-mail …………………………………………………............................................................ 

11. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ 

ดูแลผูเยาว [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

12. อาชีพปจจุบัน [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………........................................................ 

ตําแหนงงาน [ภาษาอังกฤษ] ............................................................................................................................................ 
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13. ชื่อบริษัททีท่ํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถานศึกษา 

[ภาษาอังกฤษ].....................................................................................................................................................................

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

รหัสไปรษณีย......................................... 

14. โทรศัพทที่ทํางาน .......................................... โทรสารที่ทํางาน.............................................................................. 

15. รายไดตอเดือน ......................................บาท  รายไดอื่น .....................................จํานวน................................บาท 

แหลงที่มาของรายไดอื่น........................................................................................................................................................ 

16. สถานภาพ  โสด  แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส [ภาษาอังกฤษ] ................................................................................................................................. 

วันเกิด คูสมรส ..................................................................................................................................................................... 

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส .................................................. สัญชาติของคูสมรส...................................................................... 

หนังสือเดินทางเลขที่ ....................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................... 

17. ชื่อ-นามสกุล  บิดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

ชื่อ-นามสกุล มารดา [ภาษาอังกฤษ] 

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

18. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................... ถึงวันที่................................................................ 

19. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

ไมเคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

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

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอื่นออกให (ญาติ/บริษัท/องคกร)   

             โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ)             

[ภาษาอังกฤษ]...........................................................................................................................

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

    ที่อยู [ภาษาอังกฤษ].................................................................................................................. 

        ............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


