
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บรัสเซล จตัรุสักรองปลาซ แฟรงคเฟรต มหาวหิาร

โคโลญจน แควนอัลซาส 

กอลมาร สตราบรูก ลูเซริน สะพานไมชาเปล แองเกลเบริก 

ขึน้เขาทติลิส 

ชอปปงจุใจที ่Designer Outlet Roermond 



 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ             

(ไทย) 

22.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่

ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก 

วนัที่สอง ดไูบ-บรัสเซล-จัตรุสักรองปลาซ-เมเนเกนพิส-อาเคน                         

(เบลเยีย่ม-เยอรมนั) 

01.05 น.ออกเดินทางสูเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน

เอมิเรตส เท่ียวบินที ่EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

05.00 น.     ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยน

เครื่อง   

08.20 น. เดินทางสูเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK 183  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

12.45 น. ถึงสนามบินเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองเรียบรอยแลว เดินทางสูกรุงบรัสเซลส (Brussels) เมืองหลวงของ 

เบลเยี่ยม บรัสเซลสเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑกลางแจง อาคารบานเรือน

ไดรับการอนุรักษไวจากรัฐบาล นําทานสู จัตุรัสกรองปลาซ (Grand 

Place) จัตุรัสอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของยุโรป ไดรับการยกยองจาก

นักทองเท่ียวท่ัวโลก หรือแมแตอารคดัชเชสอิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริยฟ

ลิปที่ 2 แหงสเปน, วิคเตอร ฮูโก และชารลส โบเดอแลร สองนักเขียนชื่อดัง

ยังกลาวถึง นําทานไปชม รูปปนแมนเนเกนพิส รูปปนเจาหนูนอยที่โดงดัง 

อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองหรือเลือกซื้อสินคาของเมืองอาทิ ช็อคโกแล็ต 

เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกวา 172,000 ตันตอป และมีรานขายช็อคโก

แลต กวา 2,000 ราน, ผาปกลูกไม หรือลิ้มลองวาฟเฟลของอรอยที่หาชิม

ไดไมยาก                 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางสูที่พัก  ณ 

Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเทา 



 

 

วนัที่สาม Designer Outlet Roermond-โคโลญจน-มหาวิหารโคโลญจน  

           (เยอรมนั) 

เชา บ ริก ารอาห ารเช า  ณ  ห องอ าห ารข อ งโรงแ รม  ท าน เดิ น ท าง

สู DESIGNER OUTLET ROERMOND ใหเวลาทานไดอิสระชอปปง

สิน ค าแบรน ด เน มมากมาย  อาทิ  เช น   G U C C I, B U R B E R R Y , 

BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI 

,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย 

 อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกและตอเนื่องในการชอปปง 

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน (Cologne) เปนหนึ่งในเมืองที่

เกาแกที่สุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ่งถูกสรางโดยชาวโรมัน และเปน

เมืองใหญอันดับที่สี่ของประเทศเยอรมนี นําทานชมเมืองโคโลญจน ถายรูป

ดานหนามหาวิหารโคโลญจน หรือ เคิลนโดม เปนโบสถศาสนาคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี ใช

เวลาสรางถึง 600 ปโดยเริ่มกอสรางตั้งแตป ค.ศ. 1248 และสิ้นสุดลงที่ป 

ค.ศ. 1880 เพื่ออุทิศใหแกนักบุญปเตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของ

กษัตริยทั้งสามถูกเก็บไวในตัววิหารดวย นอกจากนี้ยังไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 อีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ Mercure Hotel 

Koeln West หรือเทียบเทา 

วนัที่สี ่ แฟรงกเฟริต-จัตรุัสโรเมอร-ไฮเดลเบริก-ยานเขตเมอืงเกา-เมืองสตราสบรูก                 

(เยอรมนั-ฝรัง่เศส) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ  หองอาหารของโรงแรม  นําเดินทางสูเมือง

แฟรงกเฟริต (Frankfurt) ตั้งอยูริมฝงแมน้ําไมล เปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปจจุบันแฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางทาง

การเงินของยุโรปที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากลอนดอน หลังจากนั้นนํา

เที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง 

ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา

การเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร อิสระให

ทานไดช็อปปงสินคายานใจกลางเมือง 



 

 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู 

เมืองไฮเดลเบิรก เมืองเกาแกต้ังแตยุคกลางที่ต้ังอยูทางตอนใตของเมืองแฟ

รงคเฟรต ผานชม ปราสาทไฮเดลเบิรก ปราสาทหลังใหญที่ดูโออานาเกรง

ขามตั้งเดนเปนสงาอยูบนเนินเขาสูง ทําหนาที่เสมือนปอมปราการผูปกปอง

ชาวเมืองใหอยูรอดปลอดภัย นําทานเที่ยวชม ตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก ริม

ฝงแมน้ําเนคคารที่ไหลผานตัวเมืองอีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง

สตราสบูรก (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดานมนุษยชาติขององคการ

ยูเนสโก เปนเมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alsace)  

แหงฝรั่งเศส เปนเมืองที่เรียกไดวา มี 2 วัฒนธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมัน 

เนื่องจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 ประเทศนี้สลับกันไปมา  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ 7 Hotel & Fitness 

Hotel หรือเทียบเทา  

วนัทีห่า จัตรุสัเกลแบร-มหาวิหารแหงสตราสบรูก-กอลมาร-เมอืงเกากอลมาร 

    (ฝรัง่เศส) 

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ภัตตาคาร นําทานเที่ยวชม 

เมืองสตราสบูรก เปนเมืองใหญที่มีสถาปตยกรรมสมัยโบราณเปนรองรอย

ประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดชื่นชม นําทานชม จัตุรัสเกลแบร 

จัตุรัสที่มีขนาดที่ใหญที่สุดซึ่งตั้งอยูบริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูรก 

โดยภายในจัตุรัสยังเปนที่ตั้งของ รูปปนช็อง แบบติสต เกลแบร ผูที่มี

บทบาทสําคัญในเรื่องสงครามการปฏิวัติของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้น

ในบริเวณใกลเคียงยังมีสิ้นคาแบรนเนอมอีกมากมายใหทานไดเลือกซื้อกัน 

นําทานถายรูปและเขาชม มหาวิหารแหงสตราสบูรก มหาวิหารประจําเมือง

สตราสบูรก คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยูที่ 142 เมตร ซึ่ง

ถูกสรางขึ้นระหวางป 1176 ถึง 1439 ที่สรางดวยหินทรายสีชมพูดูงาม

ระหงโดดเดนเห็นแตไกลและถือวาเปนอาคารโบสถที่สูงที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศส 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เมืองกอลมาร 

(COLMAR) เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวอันดับสองของแควนอัลซาซ 

(ALSACE) เปนเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปตยกรรมไวไดอยาง



 

 

มาก นําทานชมเขตเมืองเกากอลมาร (COLMAR OLD TOWN) เขตที่มี

สถาปตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16-17 ตั้งอยู ซึ่งบางหลังเปนอาคารสไตล

เรอเนซองสอันงดงาม เปนยานที่ มีฉายาวา “เวนิสนอย” (LITTLE 

VENICE) ยานที่ไดชื่อมาจากลักษณะของบานเรือนที่ตั้งอยูบนสองฝง

คลอง ตั้งอยูติดกับแมน้ําโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบานไมแบบ

เกาแกสไตลเยอรมันกอธิคและเรอเนซองส  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พัก  ณ 7 Hotel & Fitness 

Hotel หรือเทียบเทา 

วนัทีห่ก แองเกลเบริก-ทิตลสิ-ลเูซริน-สะพานไมชาเปล-รปูแกะสลกัสงิโตบนหนา

ผาหนิ-สนามบนิ     (ฝรัง่เศส-สวสิฯ) 

              

 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานเดินทางสูเมืองแอง

เกิลเบิรก เพื่อนั่งกระเชาหมุนแหงแรกของโลก สู ยอดเขาทิทลิส (TITLIS) 

แหลงเลนสกีของสวิตเซอรแลนดภาคกลาง ที่หิมะคลุมตลอดทั้งปสูงถึง 

10,000 ฟต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหงนี้หิมะจะไมละลายตลอดทั้งป 

* นั่งกระเชายักษที่หมุนไดรอบทิศเครื่องแรกของโลกท่ีชื่อวา REVOLVING 

ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิทลิสซึ่งเปนอาคารใหญมีทั้งหมด 4 ชั้น 

ชั้นแรกมีทางเดินออกไปเพื่อชม ถ้ําน้ําแข็ง (ICE GROTTO) ซึ่งเปนถ้ําที่

เกิดจากฝมือมนุษย ภายในเปนผนังน้ําแข็งพรอมมีคําอธิยายเปนจุด ๆ สวนที่

ชั้น 2 เปนภัตตาคาร และชั้น 3 เปนรานขายของ เชน รานขาย นาฬิกา ราน

ขายของที่ระลึก สวนชั้น 4 ซึ่งเปนชั้นบนสุด จะเปนชั้นที่ทานสามารถเดินย่ํา

หิมะออกไปยังลานกวางซึ่งเปนจุดชมวิวบนยอดเขา อิสระอาหารกลางวัน 

ทานสามารถเลอืกรบัประทานอาหารไดจากหองอาหารบนยอดเขาทิตลิส ถึง

เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน อดีตหัวเมืองโบราณของ

สวิสเซอรแลนด  เปนดินแดนที่ไดรับสมญานามวา หลังคาแหงทวีปยุโรป 

(The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี เทือกเขาสูงเสียดฟาอยาง



 

 

เทือกเขาแอลปแลว ก็ยังมีภูเขาใหญนอยสลับกับปาไมที่แทรกตัวอยูตามเนิน

เขาและไหลเขา สลับแซมดวย  ดงดอกไมปาและทุงหญาอันเขียวชอุม นํา

ทานชมและแวะถายรูปกับ สะพานไมชาเพล หรือสะพานวิหาร (Chapel 

bridge) ซึ่งขามแมน้ํารอยซ เปนสะพานไมท่ีเกาแก ที่สุดในโลก มีอายุหลาย

รอยป เปนสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพาน

วิหารนี้เปนสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอม

แปดเหลี่ยมกลางน้ํา จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติ

ความเปนมาของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 

ป แตนาเสียดายที่ปจจุบันสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเสียหายไปมาก ตองบูรณะ

สรางขึ้นใหมเกือบหมด นําทานชมรูปแกะสลักสิงโตบนหนาผาหิน เปน

อนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโลห  ซึ่ งมีกากบาท

สัญลักษณของสวิตเซอรแลนดอยู อนุสาวรียรูปสิงโตแหงนี้ออกแบบและ

แกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ป ตั้งแต ค.ศ. 1819-

1821 โดยสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกทหารสวิสฯ ในดานความกลาหาญ 

ซื่อสัตย จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวางการตอสูปองกัน

พระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 ถึงเวลาอันสมควรนํา

ทานเดินทางสูสนามบินเมืองซูริค 

21.55 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส แอรไลน เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน) 

วนัทีเ่จด็ ดไูบ – กรงุเทพ    (ยเูออ ี– ไทย) 

07.10 น.  เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

11.45 น.   ออกเดินทางสูสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสายการบิน เอมเิรตส แอรไลน 

เทีย่วบนิที ่EK 370          (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

20.50 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

                  

 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทาง

อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 



 

 

อัตราคาบริการ  

 

กรุณาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆ

ของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิัท

ถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 
อัตราคาบรกิารนีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส 

(เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ใน

การยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขา พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงาน

นิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

อัตราคาบรกิารนีไ้มรวม 

กําหนดการเดนิทาง 

 

ราคา 

ราคาเดก็ 

ไมใชเตยีง 

(อายตุ่ํา

กวา 12ป) 

 

พัก

เดี่ยว 

พฤศจิกายน 

2561  

29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

2561 

42,900 40,900 8,000 

8ธนัวาคม 

2561 4-10 ธนัวาคม 2561 42,900 40,900 8,000 



 

 

 คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตองการใบเสรจ็ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหนึ่ง

คน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่ม

ในหองพัก พนักงานยกกระเปา 

 คาธรรมเนียมในการขอยื่นวีซากลุมเชงเกน 3,500 / ทาน ทางสถานทตูจะไมคนืเงนิ

คาธรรมเนยีมทกุกรณ ี

 คาทปิคนขบัรถทองถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร) 

 คาทปิหัวหนาทวัรไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนา

หนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัต ิ

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) 

เพ่ือมายื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุก

ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม

รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

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% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคา

ทัวรท้ังหมด 

6. กรณี เจ็บปวย  จนไมสามารถเดินทางได  จะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ คาใชจายตามที่ เกิดขึ้น

จริง 



 

 

7. กรณีวีซาถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บ

คาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ ค า บ ริ ก า ร ยื่ น วี ซ า  ค า มั ด จํ า ตั๋ ว

เครื่องบินหรือคาต๋ัวเครื่องบิน เปนตน   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 

ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

 เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง  เปนตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใช

บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ

บริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท  

 จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดย

ทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปน

ผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด  เช น  ต อ ง ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วใน

กรณีเกิดเหต ุ ฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูกับทาง

เจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศ

ที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 

เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

 

        เอกสารเบื้องตนในการขอยืน่วซีาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนั

ทําการ ผูเดนิทางตองมาสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดั

หมาย (เอกสารและขัน้ตอนการยืน่วซีาอาจจะมีการเปลีย่นแปลงได โปรด

สอบถามกบัเจาหนาที)่ 



 

 

1. พาสปอรต ที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หาก

มีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะเคยมีวีซาใน  กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป

แสดงดวยเพื่อเปนการงายตอการอนุมัติวีซา 

2. รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทานั้น และมี

อายุไมเกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป) 

3. สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรขาราชการ / 

สําเนาทะเบียนสมรส พรอมแปลเปนภาษาองักฤษ (ถามี) 

4. ใบรบัรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาองักฤษเทานัน้ 

โดยระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัท

นี้และชวงเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลังจากนั้นจะกลับมาทํางาน

ตามปกติหลังครบกําหนด 

5. กรณีที่เปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนงัสือรบัรองทีค่ดัไวไมเกนิ 

3 เดือน  พรอมวัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ

ยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENTยอนหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขา

ออกของเงินสมํ่าเสมอและมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะ

การเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทางและสามารถที่จะ

ใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนาสถานฑตูไมรบัพจิารณาบญัชี

กระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีก

หนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับ มาทํางานของ

ทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย 

8. กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษา จะตองมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา

ภาษาองักฤษ (ตัวจริง) เทานั้น 

9. กรณีทีเ่ด็กอายุต่าํกวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหนึ่ง 

จะตองทําจดหมายยนิยอมเปนภาษาองักฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอง

ไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีก ทานหนึ่ง

ได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต

ลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง 



 

 

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขา

ประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวรและถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูต

ไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตอง

ชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน

ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและ

โปรดแตงกายสุภาพท้ังนี้บริษัทฯจะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอ

รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การแจงสถานทูตเพื่อใหอยูในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน 

เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัท

ฯ  

12. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ

บริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบ

และยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดระบุโดยท้ังหมด 

13.     การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอน

เทานั้น และชําระคาวีซา 3,500 ถึงสามารถ    

         ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทานัน้ และทางบรษิทัไมมี

นโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากทานตองการใหทางเราดําเนนิการแปลเอกสารให มคีาใชจายเพิ่มเตมิ

ฉบบัละ 500 บาท ** 

 


