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วันแรก กรุงเทพฯ                   (ไทย) 

17.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

มิวนิค - นอยชวานสไตน ์– นูเรมเบิรก์ - ปราสาทไฮเดลเบิรก์  

 โรเธนเบิรก์ ออบ เดียร ์เทาเบอร ์– เวอรซ์บวรค์ - แฟรงกเ์ฟริต 
โคโลญจน ์- DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอรฟ์ 
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21.25 น.ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีส่อง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค                         (ยูเออี – เยอรมัน) 

00.50 น.    ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   

04.05 น. เดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 53  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว เดินทางสู                

เมืองฟุสเซน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมันที่ใชเมืองนี้

เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี             

ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึง  ชมทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวย

ความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานขึ้นสู ปราสาทนอย

ชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระ

เจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่

งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผา

ขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือเกาะแกงของแมน้ําพอลลัท 

เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน  เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยู

กลางปาเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกตางไปในแตละ

ฤดูกาลได ปราสาทหลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอยชวานสไตน ก็

เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 1886 

เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่ง

ราชาการตูนอยางวอลทดิสนียยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือน

สัญลักษณของดิสนียแลนด สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับเดียวกัน 

วันทีส่าม      จัตุรัสมาเรียน – พระราชวังนิมเฟนเบิรก - นูเรมเบิรก              (เยอรมัน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทานมาถายภาพ

พระราชวังนิมเฟนเบิรก (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิรกเปนวังฤดู

รอนของ พระราชวงศผูปกครองบาวาเรีย ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด 

มาเรีย เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด ลเลดแหงซาวอ

ยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในป ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี 

พระโอรสองคแรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจาชาย อีเล็คเตอรแหงบา

วาเรียสวนกลางของวังสรางเสร็จในป ค.ศ. 1675 กอนขับรถพาชมสถานที่

สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเดนท ฯลฯ นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมา

เรียน ยานเมืองเกา ที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค เซน 
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ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทุกทานชอป

ปงตามอัธยาศัย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่ไดรับสมญานามวา

เมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเปนคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซอน 

ปราสาทราชวังแบบในการตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถสวยเกาแก หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไป

ทั่วทั้งเมือง ตองที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิรกนั้นเสมือนดังเมืองแหงเทพนิยายที่ไดรับการรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ 

จากนั้นนําทาน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกวา 900 ป ผานชม เมาทฮาล โรงเก็บสวยภาษีอากรในอดีตที่ถือเปน

อาคารประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่งของเมืองนูเรมเบิรก จากนั้นนําทานชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง 

(HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง อันถือเปนตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุดในประเทศ

เยอรมนี ดานตะวันออกของตลาดมี โบสถพระแมมาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเดนคือ มีนาฬิกาตุกตาไขลานที่

หนาจั่วของโบสถพระแมมาเรีย ตัวนาฬิกาและตุกตาประดับนี้ถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในป ค.ศ. 1509 เพื่อเปน

การรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคําป 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคารลที่ 4 แหงจักรวรรดิ

โรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Centro Hotel Nurnburg หรือระดับเดียวกัน  

วันทีส่ี่ โรเธนเบิรก – วูรซเบริ์ก – แฟรงกเฟริต                         (เยอรมัน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโรเธนบวรก แหงเทาเบอร          

ไดกลายเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตรของเสนทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขาสูเขตเมืองเกา ซึ่งเปนศูนยกลาง

เมืองทางประวัติศาสตรและแนวกําแพงปองกันเมืองดั้งเดิม บงบอกถึงความ

รุงเรืองของเมืองที่ทําการคาไวน, โค, กระบือและขนสัตว ที่มีมาตั้งแต ค.ศ.1274 

จัตุรัสใจกลางเมืองเปนที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถเซนตจาคอบ 

อิสระใหทานมีเวลาไดเก็บภาพประทับใจ ยอนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุน

นางเรืองอํานาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อสินคาตางๆที่ผลิตในเมืองนี้ 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง วูรซ

เบริ์ก (WUERZBURG) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควนบาวาเรีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเมนซึ่งเปนอีกแหลง

เพาะปลูกองุนเพื่อผลิตไวนของเยอรมัน และเปนเมืองที่ไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก นํา

ทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลาวาการเมือง (City Hall) และแวะถายรูป

กับ มหาวิหารแหงเมืองวูรซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สรางขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการกอสรางระหวางป 

1040 - 1225 ไดรับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก จึงทําใหภายนอกมหาวิหารสรางแบบโรมาเนสก จากนั้นนํา

ทานแวะถายรูปกับ Wurzburg Residence สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเกา สรางแบบ

สถาปตยกรรมบาโรก และไดมีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นําทานเดินทางสู

เมืองแฟรงกเฟริต (Frankfurt)  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่า ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – แฟรงกเฟริต – จตุรัสโรเมอร        (เยอรมัน)   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heideberg) เมืองนี้มีความนาสนใจ

มากทั้งในแงประวัติศาสตรของเมือง เปนเมืองมรดกโลก และปจจุบันไฮเดลเบิรกก็เปนเมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่อง

ของการผาตัดหัวใจ ที่ไดชื่อวาดีที่สุดในโลก นําทานเขาชม ปราสาทไฮเดลเบิรก ตั้งอยูบนเนินเขาโดยรอบมีปา
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ละเมาะแสนสวยใหนักทองเที่ยวสามารถเดินเลนไดบริเวณปารกของปราสาทจะมีตนไมใหญอยางตนเบิช ตนเมเปล 

ตนโอค เมื่อขึ้นไปอยูบนเนินเขาที่ตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก และยังเห็น

แมน้ําเนคคาร ที่ไหลผาน ตัวเมืองไฮเดลเบิรกอีกดวย ปราสาทไฮเดลเบิรกนี้มีชื่อเสียงมาก มีการกอสรางตอเนื่อง

กวา ๔๐๐ป ตัวอาคารดานนอกและตัววังเกาเปนศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค สวนอีก๒อาคารที่อยู ทาง

ตะวันออกและทางเหนือสรางเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งถือวา เปนอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางดาน

สถาปตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิรกยังมีหองเก็บไวนซึ่ง บรรจุไวในถังโอคบม ที่เปนไวนที่

ใหญที่สุดในโลก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเมืองแฟรงกเฟริต (Frankfurt) ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมล เปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปจจุบันแฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางทางการเงินของยุโรปที่ใหญเปน

อันดับ 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเฟรตเปนเมืองแหงอาคารสูงระฟา จึงไดฉายาวา Mainhatten เมื่อดูอยาง

ใกลชิดก็จะเผยใหเห็นเสนหของเมืองใหญ ที่มีบานเรือนที่สวยงามเกาแกที่ไดรับการบูรณะไวตั้งอยูใจกลางเมือง 

หลังจากนั้นนําเที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 

ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห่ก         โคโลญจน – มหาวิหารโคโลญจน – DESIGNER OUTLET ROERMOND                     (เยอรมัน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน (Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่

เกาแกท่ีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาวโรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี 

นําทานถายรูปดานหนามหาวิหารโคโลญจน หรือ เคิลนโดม เปนโบสถศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่มี

ชื่อเสียงที่สุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสรางถึง 600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1248 และ

สิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวใน

ตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 อีกดวยจากนั้น

นําทานเดินทางสู DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหเวลาทานไดอิสระชอปปง

สินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , 

ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเมืองดุสเซสดอรฟเพื่อ

เดินทางสูสนามบิน  

21.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 58 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีเ่จ็ด       ดูไบ – กรุงเทพ                                                                                             (ยูเออี – ไทย) 

05.40 น.     เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.40 น.   ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372            

       (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจ      

 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา 
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อัตราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000  บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

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

เขาพักที่เมืองนั้นๆได 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 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 ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

กันยายน 12-18 / 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 2562 45,900 

ตุลาคม 13-19 / 18-24 ต.ค. 2562 45,900 
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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

เก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

 คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน  

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ

ไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณ ี

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  
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เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัว และสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการย่ืนวีซาแตละสถานทูตมีความตางกนัและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกบัเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพ่ือยื่นวีซา) 
 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวนัหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  กลุมเชง

เกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ (ถา

มี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาองักฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วัน

เดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีทีเ่ปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 

หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงนิเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไม

เดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวนั

นัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วนั นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแส

รายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษทั

ฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง 

และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น 

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดนิทางไปกับบิดาหรอืมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยนิยอมเปนภาษาอังกฤษ โดยที่

บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกบัอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอ หรอื

สํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูก

ปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชาํระคาธรรมเนียมใหมทุกครัง้หาก

สถานทูตมีการสุมเรียกสมัภาษณบางทานทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกาย

สุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทั

ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑตูฯ 

เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกูบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะ

ขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

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

ดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวีซาได 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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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......................................... 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


