
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

วนัหนึง่ กรงุเทพฯ                   (ไทย) 

17.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

21.25 น.ออกเดินทางสูเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัสอง ดไูบ – มวินคิ – ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มวินคิ                         (ยเูออ ี– 

เยอรมนั) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง   

04.00 น. เดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 53  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

08.35 น.   ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว เดินทางสู                

เมืองฟุสเซน เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค

โรมันที่ใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคาและซื้อขายเกลือมาแตโบราณ เมืองที่ตั้งอยูทางแควน

บาวาเรียตอนใตของเยอรมนี             ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอัน

เปนที่กลาวถงึ  ชมทิวทัศนริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานขึ้นสู ปราสาท

นอยชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขาแอลป 

สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง ค.ศ. 

1845-86 เปนปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแหงหนึ่งของ

โลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูงกวา 

200 เมตร เหนือเกาะแกงของแมน้ําพอลลัท เขาชมปราสาท

นอยชวานสไตน  เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยูกลาง

ปาเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกตางไปในแต

ละฤดูกาลได ปราสาทหลังนี้เพิ่งไดรับขนานนามวา นอย

ชวานสไตน ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ได

เสด็จสวรรคตแลวในป 1886 เที่ยวชมหองตางๆ อาทิ หองทรงงาน, หองบรรทม, หองฮอลลที่ใชใน

การแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่งราชาการตูนอยางวอลทดิสนียยังไดจําลองแบบปราสาท

แหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณของดิสนียแลนด สมควรแกเวลานํา

ทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Park 

Inn by Redisson Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน 

วนัสาม      จตัรุัสมาเรยีน – พระราชวงันิมเฟนเบริก - นเูรมเบริก        

      (เยอรมนั) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทาน

มาเก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิรก (Nymphenburg 

Palace) นิมเฟนเบิรกเปนวังฤดูรอนของ พระราชวงศ

ผูปกครองบาวาเรีย ผูริเริ่มสรางปราสาทคือเฟอรดินานด 

มาเรีย เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา 



 
อเด ลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในป ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี 

พระโอรสองคแรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจาชาย อีเล็คเตอรแหงบาวาเรียสวนกลางของ

วังสรางเสร็จในป ค.ศ. 1675 กอนขับรถพาชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเดนท 

ฯลฯ นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกา ที่มีสถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณที่สําคัญของ

มิวนิค เซน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอม

ใหญ อิสระใหทุกทานชอปปงตามอัธยาศัย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) เมืองที่ไดรับสมญา

นามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเปนคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ 

ขุนเขาสลับซับซอน ปราสาทราชวังแบบในการตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถสวย

เกาแก หิมะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทั่วทั้งเมือง ตองที่นี่เลยเพราะนูเรมเบิรกนั้นเสมือนดังเมืองแหง

เทพนิยายที่ไดรับการรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ จากนั้นนําทาน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกวา 

900 ป ผานชม เมาทฮาล โรงเก็บสวยภาษีอากรในอดีตที่ถือเปนอาคารประวัติศาสตรอีกแหงหนึ่ง

ของเมืองนูเรมเบิรก จากนั้นนําทานชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมอืง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัด

ขนาดใหญประจําเมือง อันถือเปนตลาดนัดคริสตมาสที่ใหญที่สุดในประเทศเยอรมนี ดานตะวันออก

ของตลาดมี โบสถพระแมมาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเดนคือ มีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่ว

ของโบสถพระแมมาเรีย ตัวนาฬิกาและตุกตาประดับนี้ถูกสรางเพ่ิมเติมภายหลังในป ค.ศ. 1509 เพื่อ

เปนการรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคําป 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคารล

ที่ 4 แหงจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ ์

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Congress Hotel Mercure Nurnburg 

an der Messe หรือระดับเดียวกัน  

วนัสี ่ โรเธนเบริก – วรูซเบริก์ – แฟรงกเฟริต                         (เยอรมนั) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโรเธนบวรก แหง

เทาเบอร  ไดกลายเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตร

ของเสนทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขาสูเขต

เมืองเกา ซึ่งเปนศูนยกลางเมืองทางประวัติศาสตร

และแนวกําแพงปองกันเมืองดั้งเดิม บงบอกถึง

ความรุงเรืองของเมืองที่ทําการคาไวน, โค, กระบือ

และขนสัตว ที่มีมาตั้งแต ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลาง

เมืองเปนที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ

เซนตจาคอบ อิสระใหทานมี เวลาได เก็บภาพ

ประทับใจ ยอนความทรงจําในยุคอัศวินหรือขุน

นางเรืองอํานาจในยุคกลางหรือเลือกซื้อสินคาตางๆที่ผลิตในเมืองนี ้

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร หลังจากนั้นนํ าท านเดินทางสู เมือง วูรซ เบริ์ก 

(WUERZBURG)              เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควนบาวาเรีย ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา

เมนซึ่งเปนอีกแหลงเพาะปลูกองุนเพื่อผลิตไวนของเยอรมัน และเปนเมืองที่ไดรับการยกยองใหเปน

มรดกโลกจากองคการยูเนสโก นําทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองนี้ โดยเริ่มจาก ศาลา

วาการเมือง (C ity Hall) และแวะถายรูปกับ มหาวิหารแหงเมืองวูรซ เบริ์ก  (W urzburg 

Cathedral) สรางขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการกอสรางระหวางป 1040 - 1225 ไดรับอิทธิพลจาก

ศิลปะแบบโรมาเนสก จึงทําใหภายนอกมหาวิหารสรางแบบโรมาเนสก จากนั้นนําทานแวะถายรูป

กับ Wurzburg Residence สรางขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคือพระราชวังเกา สรางแบบ



 
สถาปตยกรรมบาโรก และไดมีการบูรณะหลายครั้งเนื่องจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นํา

ทานเดินทางสูเมืองแฟรงกเฟริต (Frankfurt)  

ค่าํ  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกนั 

วนัหา ไฮเดลเบริก – ปราสาทไฮเดลเบริก – แฟรงกเฟริต – จตรุัสโรเมอร        

(เยอรมนั)   

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสูเมืองไฮเดลเบิรก (Heideberg) เมืองนี้มี

ความนาสนใจมากทั้งในแงประวตัศิาสตรของเมือง เปนเมืองมรดกโลก และปจจุบันไฮเดลเบิรกก็เปน

เมืองที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการผาตัดหัวใจ ที่ไดชื่อวาดีที่สุดในโลก นําทานเขาชม ปราสาทไฮ

เดลเบิรก ตั้งอยูบนเนินเขาโดยรอบมีปาละเมาะแสนสวยใหนักทองเที่ยวสามารถเดินเลนไดบริเวณ

ปารกของปราสาทจะมีตนไมใหญอยางตนเบิช ตนเมเปล ตนโอค เมื่อขึ้นไปอยูบนเนินเขาที่ตั้งของ

ปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก และยังเห็นแมน้ําเนคคาร ที่ไหลผาน 

ตัวเมืองไฮเดลเบิรกอีกดวย ปราสาทไฮเดลเบิรกนี้มีชื่อเสียงมาก มีการกอสรางตอเนื่องกวา ๔๐๐ป 

ตัวอาคารดานนอกและตัววังเกาเปนศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค สวนอีก๒อาคารที่อยู ทาง

ตะวันออกและทางเหนือสรางเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งถือวา เปนอาคารที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญ

ทางดานสถาปตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิรกยังมีหองเก็บไวนซึ่ง บรรจุไว

ในถังโอคบม ที่เปนไวนที่ใหญที่สุดในโลก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเมืองแฟรงกเฟริต (Frankfurt) ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา

ไมล เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปจจุบันแฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางทาง

การเงินของยุโรปที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเฟรตเปนเมืองแหงอาคารสูงระฟา 

จึงไดฉายาวา Mainhatten เมื่อดูอยางใกลชิดก็จะเผยใหเห็นเสนหของเมืองใหญ ที่มีบานเรือนที่

สวยงามเกาแกที่ ได รับการบูรณ ะไวตั้ งอยู ใจกลางเมือง หลังจากนั้นนํ าเที่ ยว ชมจัตุ รัส

โรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ 

Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกนั 

วนัหก         โคโลญจน – มหาวหิารโคโลญจน – DESIGNER OUTLET ROERMOND                     

(เยอรมนั) 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ภัตตาคารนําทานเดินทางสูเมืองโคโลญจน 

(Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาวโรมัน 

และเปนเมืองใหญอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี นําทานถายรูปดานหนามหาวิหารโคโลญจน หรือ 

เคิลนโดม เปนโบสถศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศ

เยอรมนี ใชเวลาสรางถึง 600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ป ค.ศ. 1880 

เพ่ืออุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวในตัววิหาร

ดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมือ่ป ค.ศ.1993 อีกดวย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ นําทานเดินทางสู  หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู DESIGNER 

OUTLET RO ERM O ND  ให เวลาทานไดอิสระชอปป งสินคาแบรนด เนมมากมาย อาทิ 

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

ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย               ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทาง

เมืองดุสเซสดอรฟเพ่ือเดินทางสูสนามบิน  

21.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 

58   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัเจด็       ดไูบ – กรงุเทพ                                                                                                (ยเูออ ี– ไทย) 

05.40 น.  เดินทางถึงเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  



 
09.40 น.   ออกเดินทางสูสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบิน เอมเิรตส แอรไลน เทีย่วบนิที ่EK 372            

       (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ     

                

 
 

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อตัราคาบรกิาร  

 

 

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 

 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอม

คณะ)  

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

กรณีที่ไมสามารถเขา พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุ

สุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

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

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่งคน 

กาํหนดการเดนิทาง 

ราคา ราคาเด็ก  

อายุต่ํากวา 12ป 

ไมใชเตียง 

 

พักเดี่ยว 

กนัยายน 

2561 
20-26 ก.ย.61 45,900 43,900 10,000 

ตลุาคม 

2561 
12-18 / 19-25 / 24-30 ต.ค. 61 45,900 43,900 10,000 

พฤศจกิายน 

2561 
16-22 พ.ย. 61 44,900 42,900 12,000 

ธนัวาคม 

2561 
6-12 ธ.ค. 61 44,900 42,900 12,000 



 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศพัท คาซักรีด และคาเครือ่งดื่มในหองพัก พนักงานยก

กระเปา 

 คาทปิคนขบัรถทองถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 

 คาทปิหวัหนาทวัรไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจอง

ภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวัน

เดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

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 ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน 

คาวีซาและ คาบริการยื่นวีซา คามัดจําตั๋วเครื่องบินหรือคาตั๋วเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืน

เงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไม

รับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัย

ธรรมชาติ ปญหาการเมือง  เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธ

การเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับ

ทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สาย

การบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่น

ไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่

สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 

3 ทาน  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของ

แตละโรงแรม  



 
เอกสารในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทาํการ 

ผูเดนิทางตองมาสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย 

1. พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6เดือน กอนวันหมดอายุ  หากมีพาสปอรตเลมเกาที่

เคยมีวีซาในกลุมเชงเกนควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 1.52 นิ้ว(แบบหนาใหญ) จํานวน 2ใบ (ฉากหลังเปนสีขาวเทานั้นและมีอายุไมเกิน 6

เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สําเนาทะเบยีนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) /

สําเนาสูติ-บัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 

4. หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, 

อัตราเงินเดือน 

ในปจจุบัน , วันเดือนปที่ เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และชวงเวลาที่ ขอลางาน เพื่ อ เดินทางไป

ยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองที่คัดไวไมเกิน 3เดือน (90 วัน)

พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง6เดือน 

6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 6 เดือน(นับจากวันปจจุบัน) หากมียอดเดือนกระโดด ตองขอ 

Statement  ยอนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันกอนยื่นวีซาควรเลือกเลมที่มีการเขาออก

ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6หลักเพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ

ครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสู

ภูมิลําเนา **สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

6.1ผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองคาใชจายได ตองเปน พอ แม พี่นอง ที่

สามารถสืบความสัมพันธได  หรือ สามีภรรยา เทานั้น) เอกสารทีตองใชเพิ่มเติม คือ Bank 

Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) และระบุบ

ชื่อผูเดินทาง ตองสะกดชื่อ– นามสกุล ใหตรงตามหนาพาสปอรต เปนฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารตอง

อัพเดทจากธนาคาร 15 วันกอนยื่นวีซา 



 
6.2 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผู เดินทางทั้งหมด 

นอกเหนือจากเอกสารขอ  

1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและ

การกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมาย

ดวย 

7. กรณีทีเ่ปนนกัเรยีน นักศึกษา จะตองมหีนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาเปนภาษาอังกฤษ (ตัว

จริง) เทานั้น 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมาย

ยินยอมโดยที่บิดามารดาและบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทาง

ไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ

และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตองและตองมาแสดงตัวพรอมกันในวันยื่นวีซา 

พรอมเซ็นชื่อในใบคํารองขอวีซาตอหนาเจาหนาที่สถานฑูต 

9. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก

ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ

บางทาน ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกาย

สุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต

เพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทานเนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก

บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท 

11. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัท

ฯ ที่ไดระบุโดยทั้งหมด 

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมนีโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดาํเนนิการแปลเอกสารให มคีาใชจายเพิม่เติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 


