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วันแรก  กรุงเทพฯ          (ไทย)  

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

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่สอง ดูไบ-มิวนิค-ฟุสเซน-ปราสาทนอยชวานสไตน      (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   

04.00 น. เดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 53  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู    

เมืองฟุสเซน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมันที่ใชเมืองนี้

เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณเมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ติด

ชายแดนออสเตรียมีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึงชมทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความ

เขียวขจีของขุนเขา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชมปราสาทนอยชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขา 

สรางในสมัยพระเจาลุดวิกท่ี 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของ

โลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เหนือเกาะแกงของแมน้ําพอลลัทเปน

ปราสาทหลังใหญสีขาวตั้งอยูกลางปาเขาลําเนาไพรที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลงแตกตางไปในแตละฤดูกาลได ปราสาท

หลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอยชวานสไตน ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จสวรรคตแลวในป 

1886  เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต 

แมกระทั่งราชาการตูนอยาง วอลทดิสนีย ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยายอัน

เปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วันที่สาม มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนบูรก-จัตุรัสมาเรียน           (เยอรมัน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู มิวนิค จากนั้นนําทานถายรูปบริเวณ

ดานหนา พระราชวังนิมเฟนบูรก เปนวังฤดูรอนของพระราชวงศผูปกครองบาวาเรีย ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอร

ดินานด มาเรีย เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรียและเฮ็นเรียตตาอเดลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอ

สติโนบาเรลลิในป ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองคแรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจาชาย อีเล็ค

เตอรแหงบาวาเรีย สวนกลางของวังสรางเสร็จในป ค.ศ. 1675 กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวัง

หลวงเรสซิเดนท ฯลฯ นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญ

ของมิวนิค เซน ศาลาวาการเกา  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ 

อิสระใหทุกทานชอปปงตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เทเรซีวีเซอ (THERESIENWIESE) ซึ่งเปน

สถานที่จัดงานเทศกาลเบียร OKTOBERFEST 2019 ใหทานไดรวมสนุกสนานกับบรรยากาศงานเทศกาลเบียรที่

มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันซึ่งจัดติดตอกันมามากวา 200 ป เปนเทศกาลประจําปที่จัดขึ้นเปนเวลา 16 วัน ในชวง

ปลายเดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม ถือเปน 1 ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมันและเปนเทศกาลหนึ่งที่

ใหญที่สุดของโลก นําทานเขาสูบริเวณเต็นทของโรงเบียรที่เปน 1 ใน 15 เต็นท ที่รวมจัดงานและใหบริการอาหาร 

เครื่องดื่มภายในงาน (สิทธิพิเศษสําหรับทาน : การันตีที่นั่งภายในเต็นท / อาหารสไตลบาวาเรียน / เบียร 1 

ลิตรตอทาน) อิสระอาหารเย็นและใหทุกทานไดดื่มด่ํากับบรรยากาศตามอัธยาศัย ไมวาจะดื่ม กิน เตนรํา หรือรอง

เพลง คือสิ่งที่ทําให Oktoberfest มีความพิเศษ และดึงดูดใหทุกคนมารวมตัวกัน แตนอกจากนั้นแลวภายในงานยัง

มีสวนนิทรรศการรอบๆ เตนทของรานตางๆ ที่มีกิจกรรม เครื่องเลน และเกมสนุกๆ มากมายใหเลือกเลนกัน ถึง
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เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสนุกสนานภายในเทศกาล 

OKTOBERFEST 2019 ถีงเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเขาสูที่พัก  ณ Mercure Hotel Munchen 

Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกนั 

วันที่สี่ เมืองเอาสบวรก-มหาวิหารประจําเมืองเมืองเอาสบวรก-เมืองอูลม-เมมมิงเงน    (เยอรมัน) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเอาสบวรก เปนเมืองใหญอันดับที่

สามของรัฐบาเยิรนที่มีอายุยาวนานกวา 2,000 ป ตั้งแต 15 ป กอนคริสตกาล เปนเมืองที่ถูกคนพบโดยชาวโรมัน 

จากคายกองทัพโรมันเติบโตเปนเมืองทรงอิทธิพลชื่อ “เอากุสทาวินเดลิโครุม” จากนั้นก็กลายเปนศูนยกลางการคา 

และศาสนาที่เกาแกที่สุดอีกแหงหนึ่งของเยอรมนี จากนั้นนําทานชมเมืองเอาสบวรก บริเวณจัตุรัสกลางเมือง มี

โบสถประจําเมือง , ศาลากลางเมือง และ หอคอยเพอรลาชทูร ตั้งเดนเปนสงา ตัวศาลากลางถูกสรางขึ้นในป        

ค.ศ. 1615-1620 ถือเปนสัญลักษณอีกแหงหนึ่งของเมือง และเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอูลม ตั้งอยูในรัฐบาเดิน-เวอรทเทมแบรก   

อยูทางตอนใตของประเทศเยอรมนี ริมฝงแมน้ําดานูบ ชมมหาวิหารวิหารอูลมเมอร มืนสเตอร ที่มีชื่อเสียง ถือวา

เปนโบสถที่สูงที่สุดในโลกวัดไดวามีความสูงถึง 161.53 เมตร เมืองอูลมยังเปนเมืองที่สําคัญระดับโลกเนื่องจากปน

เมืองเกิดของอัลเบิรต ไอนสไตน นักฟสิกสชาวเยอรมัน-ยิว ชื่อกองโลก เจาของผลงานทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป     

นําทานเทีย่วชมยาน มาเก็ตสแควร ซึ่งเปนที่ตั้งของหองสมุดประจําเมือง รวมถึงอาคารสําคัญตางๆที่มีเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร เชน อาคารศาลากลาง หรือ ทาวนฮอลล ที่เปนอาคารโบราณที่ถูกแตงแตมดวยสีสันสวยงามอีกทั้ง

ยังเปนที่ตั้งของนาฬิกาดาราศาสตรที่นาสนใจ จากนั้นนั้นทานเดินทางสู เมืองเมมมิงเงน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Hotel Weisses Ross หรือระดับเดียวกนั 

วันทีห่า เซนตกัลเลน-LANDQUART FASHION OUTLET-เมืองซูริค       (เยอรมัน-สวิส) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสูจากนั้นเดินทางสูเมืองเซนตกัลปเลน      

(St. Gallen)เปนเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอรแลนดที่ไดรับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เขามาเผยแพร

ศาสนาคริสตในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่  7 แตปจจุบันนี้กลายเปนศูนยกลางวงการแฟชั่นเสื้อผาของ

สวิสเซอรแลนด นําทานชมเขตเมืองเกา อาคารบานเรือนสมัยเกาเปนแบบเฉพาะของสไตลบาร็อค เปนแบบเฉพาะ

ของสไตลบาร็อคจากนั้นนําทานถายรูปมหาวิหารเซนตกัลเลน และ หองสมุดแอบบียหองสมุดที่เกาแกที่สุดใน

สวิตเซอรแลนดและเปนหองสมุดทางศาสนาคริสตที่ใหญและเกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลกจากนั้นใหทานไดเดิน

เลือกซื้อสินคาตางๆมากมายบนถนน Spisergasseเปนอีกหนึ่งถนนที่มีอาคาร บานเรือนสไตลบาร็อคสวยงาม

ตลอดเสนทาง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทาน หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู LANDQUART FASHION 

OUTLET ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคามากมาย อาทิ เชน HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, BILABONG, 

ARMANI, FOX, GUESS, LACOSTE, MAMMUT, NIKE และอื่นๆอีกมากมาย **อิสระอาหารเย็นเพื่อความ

สะดวกในเลือกซื้อสินคา**  จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก  ณ A-Ja Resort Zurich หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก ลูเซิรน-รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-สะพานไมชาเปล-สนามบินซูริค    (เยอรมัน-สวิสฯ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสู จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซูก เคยเปนเขตปกครอง

ที่มีรายไดเฉลี่ยนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาที่กตั้งมาตั้งแต

ศตวรรษที่13 อาคารบานเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกทั้งยังเปนเมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแหง

หนึ่งของประเทศ จากนั้นเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอรแลนด เปนดินแดน
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ที่ไดรับสมญานามวาหลังคาแหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยาง

เทือกเขาแอลป แลวก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมทีแ่ทรกตัวอยูตามเนินเขาและไหลเขาสลับแซมดวยดงดอกไม

ปาและทุงหญาอันเขียวชอุม อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย  นําทานถายรูปกับสะพานไมชาเปล หรือสะพาน

วิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมนํ้ารอยซเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยปเปนสัญลักษณ

และประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียวสะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณเชื่อม

ตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเปนมาของประเทศ

สวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก

ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมือง ที่

หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของ สวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้สรางขึ้นเพื่อเปน

เกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสู

ปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาตางๆนานาชนิด 

อาทิเชน ของที่ระลึก นาฬิกา ชอคโกแลต เปนตน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

วนัที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

19.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุุดวิสยัตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000  บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

ตุลาคม 2-8 ต.ค. 2562 52,900 
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อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

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

พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาทิปคนขับรถทองถิ่น ทานละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป) 

 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 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 
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เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง 

เปนตน 

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 

ผูเดินทางตองมาแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได 

โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพือ่ความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อย่ืนวีซา) 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  

กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

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

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปน

ภาษาอังกฤษ (ถามี) 

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาองักฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน

ตามปกติหลังครบกําหนด เอกสารตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันนัดหมายยื่นวีซา 

5. กรณีท่ีเปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองท่ีคัดไวไมเกิน 3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํา

กวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจาย

ไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดต
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ไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไม

รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของทาน โดย

ระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เทานั้น 

9. กรณีท่ีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอมเปนภาษาอังกฤษ 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหนึ่งได ณ ที่วา

การอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการ

อยางถูกตอง 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวรและถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพท้ังนี้บริษัทฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯทาง

บริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

13. การยื่นวีซานั้นผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น และชําระคาวีซา 3,500 ถึงสามารถ   

ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 We’re ONE CENTER 

 

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] ............................................................................................................................................ 
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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 (ญาต/ิบริษัท/องคกร)   

                                            โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล (ความสัมพันธ) [ภาษาอังกฤษ] 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตู  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 

ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


