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วันแรก กรุงเทพฯ           (ไทย) 

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9        

แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
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วันที่สอง ดูไบ – ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มิวนิค        (ยูเออี-เยอรมัน) 

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

03.30 น. เดินทางสู เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 53 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทาน

เดินทางสู เมืองฟุสเซน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน

ที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใต

ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนที่กลาวถึง ชมทิวทัศนริมสองขาง

ทางท่ีเต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนําทานขึ้นสู  ปราสาทนอยชวานสไตน ซึ่งเปน

ปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป สรางในสมัยพระเจาลุดวิกท่ี 

2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาททีง่ดงาม

มากที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผา

ขนาดใหญยักษ สูงกวา 200 เมตร เขาชมปราสาทนอย

ชวาน สไตน  เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลางปาเขา

ลําเนาไพร ปราสาทหลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอยชวาน สไตน ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ได

เสด็จสวรรคตแลวในป 1886 เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชในการแสดง

โอเปราและคอนเสิรต แมกระท่ังราชาการตูนอยาง วอลทดิสนีย ยังไดจําลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาท

ในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ NH Munchen Messe หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูรก – สวนมิราเบล – บานเกิดโมสารท         (เยอรมัน-ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกา ที่มี

สถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของมิวนิค เซน ศาลาวา

การเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระที่มี

รูปแบบคลายหัวหอมใหญ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง

ซาลบูรก ประเทศออสเตรีย ระหวางทางมีวิวทิวทัศนสวยงาม

เปนเอกลักษณออสเตรีย เนินภูเขาหญา สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานชม 

สวนมิราเบล ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเปน

สถานที่ถายทําของ The Sound of Music ภาพยนตเพลงที่ยิ่งใหญฮอลิวูด 

จากนั้นนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกา และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาท

โฮเฮ็นซาลสบวรก ที่ตั้งโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานชมเมืองซาลบูรก ที่มีชื่อเสียงในสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดีโดยเฉพาะ

บริเวณเมืองเกา จึงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 ซาลสบวรกตั้งอยูบน

ฝงแมน้ําซาลซัค (Salzach) และมี อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป เปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 

นามวา วูลฟกัง อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart) นําทานชม บานเลขที่ 9 ถนน 

Geteidegasse แลวอิสระใหทานชมรานคาที่รายเรียงอยูสองขางทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหาร

ของซาลสบวรก ที่ตั้งอยูตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารท ซึ่งเปนสวนที่เปน

มรดกโลกยูเนสโก จดทะเบียนเมื่อป ค.ศ.1996 ซึ่งก็เปนปเดียวที่ขึ้นทะเบียนใหสวนที่เปนพระราชวังเชิรนบรุนน

เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของที่ระลึกนับรอยชนิดรอยอยางก็ ตรารูปโมสารทไป

หมดทั้งสิ้น 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Amber Hotel Bavaria หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่ ฮัลลสตัทท – เวียนนา – ถนนคารนทเนอร – วหิารเซนตสตีเฟน                    (ออสเตรีย) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลก

แสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบ

ลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด 

กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut 

เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 

แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และ

เปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําเดินทางโดยรถโคช สูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของ

ทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย ผานชมพระราชวัง ฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่ง

เปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษ

ที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสรางขึ้นในระหวางป ค.ศ.1873-1883   เคยถูกใชเปนที่ทําการของสภาจักรวรรดิออสโตร-

ฮังกาเรียนมากอนจนถึงคราวที่จักรวรรดิลมสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปค.ศ.1918 นําทานถายรูป

อนุสาวรียจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา ซึ่งเปนราชินีผูซึ่งทําใหออสเตรียมีความเจริญรุงเรืองมากท่ีสุดในยุคที่ทาน

ขึ้นครองราช จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน ถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา ถนนสาย

นี้เปนถนนการคาใจกลางเมืองที่เชื่อมระหวางถนนวงแหวนริงสตราเซกับจัตุรัสสเตฟาน ทานจะไดพบกับโรง

ละครหรือโอเปราเฮาส นําทานถายรูปกับ วิหารเซนตสตีเฟน (St.Stephen’s Cathedral) วิหารที่ตั้งตระหงาน

อยูกลางกรุงเกาเวียนนา เปนศิลปะโรมาเนสก โดดเดนดวยการตกแตงหลังคากระเบื้องสีสันสวยงาม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ณ Kavalier หรือระดับเดียวกัน 
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วันที่หา เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – McArthurGlen Designer Outlet – เชสกี้ ครุมลอฟ  

                 (ออสเตรีย-เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม พระราชวังเชินบรุนน ตั้งอยูในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิ

แหงราชวงศฮับสบูรก ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถงึ พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer 

von Erlach และ Nicolaus Pacassi เปนสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแตงชั้นเยี่ยมจํานวนมาก 

ภายในอุทยานเคยเปนที่ตั้งของสวนสัตวแหงแรกของโลกเม่ือ พ.ศ. 2295 ปจจุบันไดรับการประกาศใหเปนมรดก

โลก และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากใน กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นําทานเดินทาง

สู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (หากโปรแกรมตรงกับอาทิตยขอสงวนสิทธในการ

สลับโปรแกรมไปอิสระชอปปงที่ McArthurGlen Designer Outlet Salzburg) ใหเวลาทานไดอิสระชอป

ปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN 

KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

**อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว**   

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลก เพชรน้ํางามแหงโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) 

เที่ยวชมเมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยูริมสอง

ฝงของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกตั้งแตยุคกลางกวา 300 หลัง ไดรับการอนุรักษ

และขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหนึ่ง

ของโลก จุดโดดเดนอีกอยางของเมืองนี้  คือมี

แมน้ําวัลตาวาไหลผานและลอมรอบเมืองในลักษณะ

งอโคงเปนคุงไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว 

S จนทําใหภูมิทัศนของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ําที่

กําลังจะรวงหลนจากขั้วนอกจากนี้บานเรือนทุกหลัง

ใชหลังคาสีสมแดง  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Hotel Gold หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หก ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปราก – อิสระชอปปง                        (เชค) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําพาทุกทานชมวิวทิวทัศนของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับ

สองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก อิสระใหทานเดิน  เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงปราก ของ สาธารณรัฐเชค 

เมืองแหงปราสาทรอยยอดตั้งอยูริมสองฟากฝง แมน้ําวัลตาวา 

ผานชมทิวทัศนธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองขางทาง กรุง

ปรากเปนเมืองหลวงและเมืองใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชค 
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ประกอบดวยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปจจุบันกรุงปรากไดรับการ

ยกยองใหเปนมรดกโลก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Top Hotel Prague หรือระดับเดียวกัน  

 

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

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปราสาทแหงกรุงปราก ปราสาทที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเชคสรางขึ้นในป ค.ศ. 885                   

โดยเจาชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝงแมน้ําวัลตาวา ในอดีตเปนที่ประทับของจักรพรรดิแหง

โบฮีเมีย ปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดี นําทานถายรูปดานหนาโบสถเซนตไวตัส วิหารประจําราชวงศ      

ซึง่สรางอยางงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สรางขึ้นในป ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณในป ค.ศ.1929 

นําทานชม สะพานชารลส ที่ไดรับการยกยองวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของโลก เดินเลนบนสะพาน มี

รูปปนนักบุญ 26 องค ตลอดแนวสะพาน นําทานไปชม นาฬิกาดาราศาสตร เปนนาฬิกาดาราศาสตรโบราณ

คูบานคูเมืองของกรุงปราก 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. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูม ิโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 376 

(บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อตัราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000 บาท 

กําหนดการเดนิทาง ราคา 

มกราคม 22-29 ม.ค. 2563 45,900 

กุมภาพันธ 6-13 / 20-27 ก.พ. 2563 45,900 

มีนาคม 11-18 มี.ค. / 25 มี.ค.-1 เม.ย. 2563 45,900 
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กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท 
 

 

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 

 คาภาษมีูลคาเพิ่ม 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 ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
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4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ใน

กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหา

การเมือง เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณ ี

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท 

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน

กําหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอิน

เทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  

(TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

 

 

เอกสารเบื้องตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย (เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการ

เปลี่ยนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีกครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อย่ืนวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซา

ในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

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

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

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน

ปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมา

ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด  
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5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือ

ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวน

ไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถ

ที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี 

ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน 

นับจากวันยื่น สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ  1-

6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางาน

ของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, 

มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการ

อําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง

ถูกตอง  

10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง  

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และ

ถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง

ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการ

เชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก

และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว

เชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจ

ของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการ

ยื่น  วีซาได 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร หากทานตองการให

ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเติม (สําคัญมาก) 

**ขอมูลนี้ใชเพื่อนัดหมายคิววีซากับสถานทูต ไมสามารถแกไขภายหลังได 

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  

 คําถามเปนภาษาไทย เพื่อใหทานเขาใจงาย  

แตกรุณาตอบคําถามเปนภาษาอังกฤษตัวบรรจง เทานั้น *** 

 

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

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

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

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

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

สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)…………………………………………………………………………………………………………….……........ 

สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….……... 

ทีอ่ยูปจจุบันที่สามารถติดตอได .................................................................................................................................... 

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

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

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

ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู (หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเยาว…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

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

สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................. 

ที่อยูที่ทํางานหรือสถานศึกษา...................................................................................................................................... 

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

ตําแหนงงาน .............................................................................................................................................................. 

โทรศัพทท่ีทํางาน..............................................โทรสารทีท่ํางาน................................................................................. 

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

แหลงที่มา................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ  โสด   แตงงาน แตงงาน (ไมจดทะเบียน) หมาย  หยา 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา........................................................................................................................................................ 

ชื่อ-นามสกุล มารดา ............................................................................................................................................. 

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส ............................................................................................................................................. 

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

จังหวัดที่เกิดของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส.............................................................. 
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วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา 

 ไมเคย 

 เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้ 

ไมเคย 

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

ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

ไมเคย 

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

ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูรองขอ 

ตัวผูขอวีซาเอง       มีผูอื่นออกให   

                                                                 โปรดระบ ุชื่อ-นามสกุล........................................................... 

                                                                 ที่อยู……………………………………………………………………………… 

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

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

  


