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วันแรก กรุงเทพฯ           (ไทย)  

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

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาทีใ่หการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน - โคโลญจน    (ยูเออี-เยอรมนี) 

01.15 น. ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

ดลุเซลดอฟ - มหาวิหารโคโลญจน ์– โคเฮม – แฟรงกเ์ฟริต 

ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – มหาวิหารแห่งสตารบ์รูก์ - ลูเซิรน์  

สะพานไมช้าเปล – ยอดเขาพิลาตสุ – เมืองซกู - เมืองซริูค 
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04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   

08.30 น. เดินทางสู เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK55 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําทาน

เดินทางสูเมืองโคโลญจน (Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดย

ชาวโรมัน และเปนเมืองใหญอันดับที่ สี่ ของ

ประเทศเยอรมนี นําทานถายรูปดานหนามหา

วิหารโคโลญจน หรือ เคิลนโดม เปนโบสถศาสนา

คริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหง

เมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลาสรางถึง 

600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1248 และ

สิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศใหแกนักบุญป

เตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษัตริย

ทั้งสามถูกเก็บไวในตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.

1993 อีกดวย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Holiday Inn Dusseldorf - Hafen หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม โคโลญจน - โคเฮม - แฟรงกเฟริต - ชมจัตุรัสโรเมอร               (เยอรมนี) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคเฮม (Cochem) 

เปนเมืองเล็กๆ นารักโรแมนติกแหงหนึ่งซึ่งพื้นที่สวนใหญของเมืองจะเปนแมน้ําและเทือกเขา การปลูกบานเรือน

ตางๆตามแนวสันเขา จุดเดนของเมืองนั้นคือยอดเขาเปนที่ตั้งของ ปราสาท Reichsburg Castle ที่มีอายุเกือบ 

1,000 ป เปนสัญลักษณของเมืองที่ลอมไปดวยไรองุนและแมน้ําโมแซล (Mosselle river) ไหลผานใจกลางเมือง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เดินทางสูเมืองแฟรงกเฟริต (Frankfurt) 

ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมล เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และ

การเงินของยุโรป ปจจุบันแฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางทาง

ก า ร เ งิ น ขอ งยุ โ ร ปที่ ใ ห ญ เ ป น อั น ดั บ  2  ร อ ง จ า ก

ลอนดอน  แฟรงกเฟรตเปนเมืองแหงอาคารสูงระฟา จึงได

ฉายาวา Mainhatten เมื่อดูอยางใกลชิดก็จะเผยใหเห็น

เสนหของเมืองใหญ ที่มีบานเรือนที่สวยงามเกาแกที่ไดรับ

การบูรณะไวตั้งอยูใจกลางเมือง หลังจากนั้นนําเที่ยว ชม

จัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุด

ในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตก

เฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร อิสระอาหารค่ําเพื่อความตอเนื่องในการเลือกซื้อสิ้นคาและทองเที่ยวตามอัธยาศัย 

ถึงเวลาอันสมควร 

นําทานเขาสูที่พัก  ณ Dorint Main Taunus Frankfurt/Sulzbach หรือระดับเดียวกัน  
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วันทีส่ี่ แฟรงกเฟริต - ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – สตราสบูรก - มหาวิหารแหงสตราสบูรก  

                          (เยอรมนี - ฝรั่งเศส) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไฮเดลเบิรก เมืองเกาแกตั้งแตยุค

กลางที่ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองแฟรงคเฟรต อิสระใหทานเดินเที่ยวชม ตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก ริมฝงแมน้ําเนค

คารทีม่ีบรรยากาศสวยงาม นําทานเขาชม ปราสาทไฮเดลเบิรก ตั้งอยูบนเนินเขาโดยรอบมีปาละเมาะแสนสวยให

นักทองเที่ยวสามารถเดินเลนไดบริเวณปารกของปราสาทจะมีตนไมใหญอยางตนเบิช ตนเมเปล ตนโอค เมื่อขึ้นไป

อยูบนเนินเขาที่ตั้งของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก และยังเห็นแมน้ําเนคคาร ที่

ไหลผาน ตัวเมืองไฮเดลเบิรกอีกดวย ปราสาทไฮเดลเบิรกนี้มีชื่อเสียงมาก มีการกอสรางตอเนื่องกวา400 ป ตัว

อาคารดานนอกและตัววังเกาเปนศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค สวนอีก 2 อาคารที่อยูทางตะวันออกและทาง

เหนือสรางเมื่อศตวรรษที่ 16 ซึ่งถือวาเปนอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางดานสถาปตยกรรมของเยอรมนี 

นอกจากนี้ปราสาทไฮเดลเบิรกยังมีหองเก็บไวนซึ่งบรรจุไวในถังโอคบม ที่เปนถังไวนที่ใหญที่สุดในโลก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก (Strasbourg) เมืองมรดก

โลกดานมนุษยชาติขององคการยูเนสโก เปนเมืองหลวงแหง แควนอัลซาส (Alsace) แหงฝรั่งเศส เปนเมืองที่เรียก

ไดวา มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน 

เนื่องจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 

ประเทศนี้สลับกันไปมา สตราสบูรกเปนเมือง

ใหญมีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอย

ประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดชื่น นําทาน

ชม จัตุรัสเกลแบร จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญที่สุดซึ่ง

ตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก โดย

ภายในจัตุรัสยังเปนที่ตั้งของ รูปปนช็อง แบบ

ติสต เกลแบร ผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องสงคราม

การปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส นําทานถายรูป

มหาวิหารแหงสตราสบูรก มีความสูงอยูที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสรางขึ้นระหวางป 1176 ถึง 1439 ที่สรางดวยหิน

ทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดนเห็นแตไกลและถือวาเปนอาคารโบสถที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  7Hotel & Spa หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หา กอลมาร - ลูเซิรน - รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน-สะพานไมชาเปล               (ฝรั่งเศส-สวสิฯ) 

เชา           บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเดินทางสู เมืองกอลมาร (COLMAR) เมืองศูนยกลาง

การทองเที่ยวอันดับสองของแควนอัลซาซ (ALSACE) เปนเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวไดอยาง

มาก นําทานชมเขตเมืองเกากอลมาร (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มีสถาปตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 

ตั้งอยู ซึ่งบางหลังเปนอาคารสไตลเรอเนซองสอันงดงาม เปนยานที่มีฉายาวา “เวนิสนอย” (LITTLE VENICE) 

ยานที่ไดชื่อมาจากลักษณะของบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝงคลอง ตั้งอยูติดกับแมน้ําโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ 

และมีบานไมแบบเกาแกสไตลเยอรมันกอธิคและเรอเนซองส  
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน  อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอรแลนด เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหงทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจาก

จะมีเทือกเขาสูงเสียดฟาอยางเทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนินเขาและ

ไหลเขา สลับแซมดวยดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม นําทานชมและแวะถายรูปกับ สะพานไมชาเปล หรือ

สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมที่เกาแก ที่สุดในโลก มีอายุหลายรอยป เปน

สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบ

โบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความ

เปนมาของประเทศสวติเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟ

ไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะสรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชม รูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปนอนุสาวรียที่

ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้

ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-1821 โดยสรางขึ้นเพื่อ

เปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสู

ปองกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 อิสระอาหารค่ําเพื่อความตอเนื่องในการเลือกซื้อสิ้น

คาและทองเที่ยวตามอัธยาศัย ถึงเวลาอันสมควรนําทานเขาสูที่พัก  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดับ

เดียวกัน  

วันที่หก ลูเซิรน – ยอดเขาพิลาตสุ - ซูก – สนามบินซูริค            (สวสิฯ-ดูไบ) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม จากนั้นนําทานเดินทางสู ยอดเขาพิลาตุส (Mt.Pilatus) หรือ

ภูเขามังกร เปนยอดเขาคูบานคูเมืองลูเซิรน มีความสูงราว 2,120 เมตร 

เราจะไดเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบลูเซิรน ทะเลสาบสี่พันธ

รัฐ รวมทั้งความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซูก 

เคยเปนเขตปกครองที่มีรายไดเฉลี่ยนอยที่สุดแตปจจุบันคือเมืองที่รวย

ที่สุดของประเทศสวิตเซอรแลนด มีเขตเมืองเกาที่กตั้งมาตั้งแตศตวรรษ

ที่13 อาคารบานเรือนยังคงสภาพดั้งเดิมไวอยางสวยงามอีกทั้งยังเปน

เมืองที่มีวิวทะเลสาปที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเมืองซูริค 

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

อาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่งบิน)  
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วนัที่เจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครือ่งบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทติย โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึน้อยูกบัสภาวะอากาศและเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

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

  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000  บาท 

 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
 

 

 

**สําหรับผูเดินทางตั้งแตพีเรียดเดือนมกราคม 2563 เปนตนไป  

ชําระคาวีซาโดยตรงกบัศูนยรับย่ืนวีซา ตามตารางอัตราคาบริการโดยประมาณตามดานลางน้ี** 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 5-11 มี.ค. 2563 45,900 

เมษายน 
8-14 เม.ย. 2563 45,900 

28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563 42,900 

พฤษภาคม 20-26 พ.ค. 2563 42,900 

มิถุนายน 16-22 มิ.ย. 2563 42,900 
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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 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ  

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมและคาบริการในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน ทางสถานทูตจะไมคืนเงินคาธรรมเนียมทุกกรณี 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท 

ตารางแสดงอัตราคาธรรมเนียมวีซาเชงเกน (โดยประมาณ) 

สําหรับประเภททองเที่ยว  
ผูสมัครวีซาทําการชําระคาธรรมเนียมโดยตรงกับเจาหนาที่ของศูนยรับยื่นวีซา ณ วันยื่นวีซา 

คาธรรมเนียมวีซาไมสามารถเรียกคืนไดถึงแมผูยื่นคํารองจะไดรับการปฏิเสธวีซา 
อัตราคาธรรมเนียมวีซาข้ึนอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานกงสุลและไดรับการปรับปรุงเปน

ระยะ คาธรรมเนียมวีซาที่ใชเปนสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบันซึ่ง สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

ประเทศ 
ราคาผูใหญ 

12 ปข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ป 

ราคาเด็ก 

อายุต่ํากวา 6 ป 

เยอรมัน 2,700 1,800 550 

อิตาล ี 2,500 1,600 400 

ฝรั่งเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแลนด 2,600 1,800 520 
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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. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด (ในกรณีที่ยื่นวีซาแลวขอเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง) 

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

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ

คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทวัร 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 

 

เอกสารเบ้ืองตนในการขอยื่นวีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยื่น 15 วันทําการ 



 

 We’re ONE CENTER 

 

ผูเดินทางตองมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซาแตละสถานทูตมีความตางกันและอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได โปรดสอบถามกับเจาหนาที่อีก

ครั้งเพื่อความถูกตองในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซา) 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาในกลุม

เชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา  

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

ใบหู และ เปดหนาผาก ใหเห็นคิ้ว ชัดเจนเทานั้น หามใสคอนแทคเลนส(สายตา) และเครื่องประดับทุกชนิดในรูปถาย 

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

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน, 

วันเดือนปท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ี และชวงเวลาท่ีขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง

ครบกําหนด  

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3 เดือน พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสีย

ภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 

6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยาง

ไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ทานตองปรับสมุดถึงเดือนปจจุบัน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ตองมียอดอัพเดตไมเกิน 

15 กอนวันนัดหมายยื่นวีซา และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตองมีอายุไมเกิน 15 วัน นับจากวันยื่น  สถานฑูตไมรับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว 

ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ

รายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย  

8. กรณีท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เทานั้น  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 20 ป เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขต 

โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  

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

11. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวา

ทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระ

คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไป

สัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซาเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร 

หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรมรายละเอียดเพิ่มเตมิ (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 

 

 

 

 

 

 

  


