
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2562 
 

มหาวิหารโคโลญจน ์เมืองโคเฮม ไฮเดลเบิรก์ แควน้อลัซาส สตราสบรูก์ 
 

เยอรมนั ฝรั �งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วนั 

Hilight !! ยอดเขาทิตลิส และ เมืองกอลมา THE LITTLE VENICE 
แองเกลเบิรก์ เมืองพกัตากอากาศลูเซิรน์ สะพานไมช้าเปล ซริูค เมืองซกู 

 



 

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว 

T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ - ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน                  (ยูเออ-ี เยอรมัน) 

01.05 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.30 น.เดินทางสู เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK55 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

12.40 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทานเดินทางสู

เมืองโคโลญจน (Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซน

ตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาวโรมัน และเปนเมืองใหญอันดับ

ที่สี่ของประเทศเยอรมนี นําทานถายรูปดานหนามหาวิหารโคโลญจน 

หรือ เคิลนโดม เปนโบสถศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง

ที่สุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสรางถึง 600 ปโดยเริ่ม

กอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศใหแก

นักบุญปเตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวในตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 อีกดวย 

ค่ํา          บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ

เทียบเทา 

วันทีส่าม   มอนเชาว – เมืองโคเฮม - เมืองไฮเดลเบริก - ยานเขตเมืองเกา     (เยอรมัน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูหมูบาน มอนเชาว (Monschau) เปนเมือง

ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง ตั้งอยูในเขตอาเคิน หุบเขาไอเฟล ซึ่งตัวเมืองจะเรียงรายไปดวยบานครึ่งไมตามถนน

แคบๆ อีกทั้งทางดานหลังหมูบานมีแมน้ํารูรไหลผาน ถือวาเปนเมืองเกาแกอีกเมืองหนึ่งและไดรับการยอมรับวา

เปน 1 ใน 15 เมืองที่สวยของประเทศเยอรมันอีกดวย อิสระใหทานไดเดินเก็บภาพบรรยากาศเมืองที่มีความ

สวยงามอีกเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคเฮม (Cochem) เปนเมืองเล็กๆ นารักโรแมนติ

กแหงหนึ่งซึ่งพื้นที่สวนใหญของเมืองจะเปนแมน้ําและเทือกเขา การปลูกบานเรือนตางๆตามแนวสันเขา จุดเดน

ของเมืองนั้นคือยอดเขาเปนที่ตั้งของ ปราสาท Reichsburg Castle ที่มีอายุเกือบ 1,000 ป เปนสัญลักษณของ

เมืองที่ลอมไปดวยไรองุนและแมน้ําโมแซล (Mosselle river) ไหล

ผานใจกลางเมือง  อิสระอาหารกลางวัน และใหทานเลือกซื้อสินคา

ของที่ระลึกตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไฮเด

ลเบิรก เมืองเกาแกตั้งแตยุคกลางที่ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองแฟรงค

เฟรต อิสระใหทานเดินเที่ยวชม ตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก ริมฝงแมน้ํา

เนคคารที่มีบรรยากาศสวยงาม ทานสามารถถายรูป ปราสาทไฮเด

ลเบิรก จากริมฝงแมน้ําเนคคาร ปราสาทไฮเดลเบิรกนี้มีชื่อเสียงมาก 

มีการกอสรางตอเนื่องกวา 400 ป ตัวอาคารดานนอกและตัววังเกาเปนศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค สวนอีก๒

 



 

 

อาคารที่อยู ทางตะวันออกและทางเหนือสรางเมื่อศตวรรษที่ 16 ซึ่งถือวา เปนอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญ

ทางดานสถาปตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิรกยังมีหองเก็บไวนซึ่ง บรรจุไวในถังโอคบม ที่

เปนไวนที่ใหญที่สุดในโลก 

ค่ํา         บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Best Western Hotel Ludwigshafen หรือ

เทียบเทา 

วนัที�สี� แคว้นอลัซาส – สตราสบูรก์ – มหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ – เมืองกอลมา     (ฝรั �งเศส) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองสตราสบูรก (Strasbourg) เมือง

มรดกโลกดานมนุษยชาติขององคการยูเนสโก เปนเมืองหลวงแหง 

แควนอัลซาส (Alsace) แหงฝรั่งเศส เปนเมืองที่เรียกไดวา มี 2 

วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน เนื่องจากผลัดกันอยูภายใตการ

ปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูรกเปนเมืองใหญมี

สถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมือง

ปจจุบันไดชื่น นําทานชม จัตุรัสเกลแบร จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญที่สุดซึ่ง

ตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก โดยภายในจัตุรัสยังเปนที่ตั้งของ รูปปนช็อง แบบติสต เกลแบร ผูที่มี

บทบาทสําคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส นําทานถายรูปมหาวิหารแหงสตราสบูรก มีความสูงอยู

ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสรางขึ้นระหวางป 1176 ถึง 1439 ที่สรางดวยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดนเห็นแตไกลและ

ถือวาเปนอาคารโบสถที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองกอลมาร (COLMAR) เมืองศูนยกลางการ

ทองเที่ยวอันดับสองของแควนอัลซาซ (ALSACE) เปนเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวไดอยางมาก นํา

ทานชมเขตเมืองเกากอลมาร (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู ซึ่ง

บางหลังเปนอาคารสไตลเรอเนซองสอันงดงาม เปนยานที่มีฉายาวา “เวนิสนอย” (LITTLE VENICE) ยานที่ไดชื่อ

มาจากลักษณะของบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝงคลอง ตั้งอยูติดกับแมน้ําโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบานไม

แบบเกาแกสไตลเยอรมันกอธิคและเรอเนซองส  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรือระดับ

เดียวกัน 

วันทีห่า แองเกลเบิรก - ยอดเขาทิตลิส - ลานหิมะ - เมืองลูเซิรน - สะพานไมชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน

           (ฝรั่งเศส-สวิส) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางไปยัง เมืองแองเกลเบิรก เพื่อนั่งกระเชาหมุนแหง

แรกของโลก สู ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งป สูงถึง 

10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงนี้หิมะจะไมละลายตลอดทั้งป นั่งกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศเครื่อง

แรกของโลกท่ีชื่อวา REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา หลังจากนั้นอิสระใหทุกทานไดสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆบน

เยอดเขาแหงนี้ไมวาจะเปนการ ชมถ้ําน้ําแข็ง ซึ่งเปนถ้ําที่เกิดจากฝมือมนุษย ภายในเปนผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิ

ยายเปนจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยัง TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป  



 

 

 รวมถึงการเลือกซื้อสินคาที่ รานขายของที่ระลึก และ ลานหิมะ ซึ่งเปนชั้นบนสุดซึ่งจะเปนชั้นที่ทานสามารถเดินย่ํา

หิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับลงจากยอดเขาสูเมืองแอง

เกิลเบิรกและเดินทางตอไปยัง เมืองลูเซิรน  อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานาม

วา หลังคาแหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว 

ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขา สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอัน

เขียวชอุม นําทานชมและแวะถายรูปกับ สะพานไมชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํา

รอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลย

ทีเดียว สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแต

ละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุ

กวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทาน

ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหนา ผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาท

สัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลัก

อยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย 

จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 

16 อิสระอาหารค่ําเพื่อความตอเนื่องในการเลือกซื้อสิ้นคาและทองเที่ยวตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําทาน

เขาสูที่พัก  ณ Grand Europe Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วนัที�หก  เมืองซูก - ทะเลสาบเมืองซูก – โบสถเ์วน็ต์ออสวาลด์ - ซูริค – จตัุรสัปราเดพลาทซ์ - โบสถฟ์รอมุน

สเตอร ์– ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ – สนามบิน           (สวิส-ยูเออี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซูก เคยเปนเขตปกครองที่มีรายได

เฉลี่ยนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาที่กตั้งมาตั้งแตศตวรรษที่13 

อาคารบานเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกท้ังยังเปนเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ

จากนั้นนําทานเดินทางกสูเมืองซูริค อิสระอาหารกลางวันเพื่อความตอเนื่องในการเลือกซื้อสิ้นคาและทองเที่ยว

ตามอัธยาศัย เที่ยวชมจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) จัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีต

เคยเปนศูนยกลางของการคาสัตวที่สําคัญของเมืองซูริค ปจจุบันจัตุรัส

นี้ไดกลายเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลาง

การคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศ

สวิตเซอรแลนด  นําทานแวะถายรูปกับ โบสถฟรอมุนสเตอร 

(Fraumunster Abbey) โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรางขึ้นในป 

ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิง

สาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู นําทานสู ถนนบาหนโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปน

ถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติ วาเปนถนนชอปปงที่มี



 

 

สินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอดสองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี 

รานเครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน  

21.55 น. ออกเดินทางสู  เมืองดู ไบ สหรัฐอาหรับ เอมิ เรตส  โดยสายการบิน เอมิ เรตส  เที่ ยวบินที่  EK 86           

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีเ่จ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออ-ีไทย) 

07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ  

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

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

อัตราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 8,000   บาท 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

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

พักที่เมืองนั้นๆได 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 กิโลกรัมตอหนึ่งทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

กําหนดการเดนิทาง ราคา 

พฤศจิกายน 23-29 พ.ย. 2562 40,900 



 

 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

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

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมืองเปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ 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 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตอง

รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  

 



 

 

 

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตวัและสแกนลายนิ้วมือ 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) รูปถายตองเห็นใบหู 

และ เปดหนาผาก ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทานั้น หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถาย 

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 กอน

วันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชี

กระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทาง

บริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผู

เดินทาง 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. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ

เร่ืองวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น และชําระคาวีซา 3,500 ถึงสามารถ  

ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 



 

 

 

แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก) 
** ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**  

*** คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษ ตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

ชื่อ – นามสกุล 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] ............................................................................................................................................ 



 

 

13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน 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 (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

  


