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วันหนึ่ ง
กรุงเทพฯ
(ไทย)
17.00 น. พร้อ มกัน ณ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T
สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก
20.35 น.ออกเดิ นทางสู ่เ มื องดูไ บ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ นที่ EK 373
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันสอง
ดูไบ – มิวนิ ค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิ ค
(ยูเออี – เยอรมัน)
00.50 น.
ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
03.30 น. เดินทางสูเ่ มืองมิวนิ ค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
07.10 น. ถึ ง สนามบิ น เมื อ งมิ ว นิ ค ประเทศเยอรมนี ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ยบร้อ ยแล้ว เดิ น ทางสู ่
เมืองฟุสเซ่น เมื องชนบทเล็กๆ ที่ตงั้ อยูส่ ุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ ่งเรื องในอดีตตัง้ แต่ยุคโรมันที่ใช้เมื องนี้ เป็ น
จุ ด แวะพัก ขนถ่า ยสิ น ค้า และซื้ อขายเกลื อ มาแต่โ บราณ เมื อ งที่ ตัง้ อยู ่ท างแคว้น บาวาเ รี ย ตอนใต้ข องเยอรมนี
ติ ดชายแดน ออสเตรี ย มีความงดงามทางด้านทัศนี ยภาพอันเป็ นที่กล่าวถึ ง ชมทิ วทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็ มไปด้วย
ความเขียวขจีของขุนเขา
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านขึ้นสู ่ ปราสาท
นอยชวานสไตน์ ซึ่ งเป็ นปราสาทตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ สร้าง
ในสมัยพระเจ้าลุดวิ กที่ 2 แห่งบาวาเรี ย ในช่วง ค.ศ. 1845-86
เป็ นปราสาทที่ งดงามมากที่ สุ ดอีกแห่งหนึ่ งของโลก ตัวปราสาท
ตัง้ อยูบ่ นบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนื อเกาะ
แก่งของแม่นํ้าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ น
ปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตัง้ อยูก่ ลางป่ าเขาลําเนาไพร ที่ซ่ ึ งมีสีสนั
แปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้ เพิ่ ง
ได้รั บ ขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็ เ พี ย งภายหลัง จากที่
กษัตริ ยล์ ุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้อง
ต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ท่ ีใช้ในการแสดง
โอเปร่าและคอนเสิ ร์ต แม้กระทัง่ ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิ สนี ย ์ ยังได้จาํ ลองแบบปราสาทแห่งนี ไปเป็ นปราสาทใน
เทพนิ ยาย อันเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูเ่ มืองมิวนิ ค (Munich)
คา่
วันสาม

เช้า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Park Inn by Redisson Munchen Ost หรื อระดับเดียวกัน
จัตุรสั มาเรียน – นูเรมเบิรก์
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นํ าท่านมาเก็ บ
ภาพพระราชวังนิ มเฟนเบิ รก์ (Nymphenburg Palace) นิ มเฟ
นเบิ ร์กเป็ นวังฤดูรอ้ นของ พระราชวงศ์ผูป้ กครองบาวาเรี ย ผู ร้ ิ เริ่ ม
สร้างปราสาทคื อเฟอร์ดินานด์ มาเรี ย เจ้าชายอีเล็ คเตอร์แห่งบาวา
เรี ย และ เฮ็ นเรี ยตตา อเด ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิ ก
อากอสติ โนบาเรลลิ ในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์
แรก, แม็ กซิ มิลเลียน ที่ 2 เอ็ มมานู เอลเจ้าชาย อีเล็ คเตอร์แห่งบา
วาเรี ยส่วนกลางของวังสร้างเสร็ จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขับรถพาชม
สถานที่ สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิ เด้นท์ ฯลฯ นํ าท่านสู ่
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กลางวัน

คา่
วันสี่
เช้า

บริ เวณ จัตุรสั มาเรียน ย่านเมื องเก่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็ นสัญลักษณ์ท่ ีสาํ คัญของมิวนิ ค เซ่น ศาลาว่าการเก่าใน
รู ปแบบศิลปะโกธิ ค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดิ นทางสู ่เมื องนู เรมเบิ รก์
(Nuremberg) เมื องที่ได้รับสมญานามว่าเมื องแห่งเทพนิ ยายของเยอรมัน หากใครเป็ นคนที่ช่ ื นชอบความสวยงามของ
ธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่
หิ มะที่ปกคลุมขาวโพลนไปทัว่ ทัง้ เมื อง ต้องที่น่ ี เลยเพราะนู เรมเบิร์กนั้นเสมื อนดัง เมื องแห่งเทพนิ ยายที่ได้รับการรักษา
เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นนําท่าน เดิ นชมเมื องโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษี
อากรในอดี ต ที่ ถื อเป็ นอาคารประวัติ ศ าสตร์ อี ก แห่ ง หนึ่ งของเมื องนู เรมเบิ ร์ ก จากนั้ น นํ า ท่า นชมบริ เวณ
จัตุรสั กลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจําเมื อง อันถื อเป็ นตลาดนัดคริ สต์มาสที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคื อ มีนาฬิกา
ตุก๊ ตาไขลานที่หน้าจัว่ ของโบสถ์พระแม่มาเรี ย ตัวนาฬิกาและตุก๊ ตาประดับนี้ ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509
เพื่ อเป็ นการรําลึ กถึ ง พระราชกฤษฎี กาทองคําปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิ คาร์ลที่ 4 แห่ง
จักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnburg an der
Messe หรือระดับเดียวกัน
โรเธนเบิรก์ – วูรซ์ เบริ์ก – แฟรงก์เฟริต
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนํ าท่านเดิ นทางสู ่ เมื องโรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์ ได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่ งในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เข้าสูเ่ ขตเมื องเก่า ซึ่งเป็ นศูนย์กลางเมื อง
ทางประวัติศาสตร์และแนวกําแพงป้องกันเมื องดัง้ เดิม บ่งบอกถึงความรุ ่งเรื องของเมื องที่ทาํ การค้าไวน์, โค, กระบื อและ
ขนสัตว์ ที่มีมาตัง้ แต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมื องเป็ นที่ตงั้ ของ อาคารเทศบาลเมื องและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้
ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจําในยุคอัศวิ นหรื อขุนนางเรื องอํานาจในยุคกลางหรื อเลื อกซื้ อสิ นค้า
ต่างๆที่ผลิตในเมื องนี้

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่าน
เ ดิ น ท า ง สู ่ เ มื อ ง วู ร์ ซ เ บ ริ์ ก ( W U E R Z B U R G )
เมื องบนเนิ นเขาทางตอนเหนื อของแคว้นบาวาเรี ย ตัง้ อยูร่ ิ ม
ฝั่งแม่นํ้าเมนซึ่งเป็ นอีกแหล่งเพาะปลูกองุน่ เพื่ อผลิตไวน์ของ
เยอรมัน และเป็ นเมื องที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลก
จากองค์การยูเนสโก นําท่านชมความงดงามของเมื องมรดก
โลกเมื องนี้ โดยเริ่ มจาก ศาลาว่ า การเมื อ ง (City
Hall) และแวะถ่ายรู ปกับ มหาวิหารแห่งเมื องวูรซ์ เบริ์ ก
(Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่ อ คศ. 788 และใน
การก่อสร้างระหว่างปี 1040 - 1225 ได้รับอิทธิ พลจากศิ ลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทําให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโร
มาเนสก์ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรู ปกับ Wurzburg Residence สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 ซึ่งอดีตคื อพระราชวัง
เก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการบูรณะหลายครั้งเนื่ องจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นํา
ท่านเดินทางสูเ่ มืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Bedbank Frankfurt หรื อระดับเดียวกัน
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ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – แฟรงก์เฟริต – จตุรสั โรเมอร์
(เยอรมัน)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู เ่ มืองไฮเดลเบิรก์ (Heideberg) เมื องนี้ มีความน่าสนใจ
มากทัง้ ในแง่ประวัติศาสตร์ของเมื อง เป็ นเมื องมรดกโลก และปัจจุบนั ไฮเดลเบิรก์ ก็เป็ นเมื องที่มีช่ ื อเสียงมากในเรื่ องของ
การผ่าตัดหัวใจ ที่ได้ช่ ื อว่าดีท่ ีสุดในโลก นําท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิ รก์ ตัง้ อยูบ่ นเนิ นเขาโดยรอบมีป่าละเมาะ
แสนสวยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้บริ เวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ ไ ม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิ้ ล ต้นโอ้ค
เมื่ อขึ้นไปอยูบ่ นเนิ นเขาที่ตงั้ ของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่จะมองลงไปดูตวั เมื องเก่าไฮเดลเบิรก์ และยังเห็ นแม่นํ้าเนคคาร์
ที่ไหลผ่าน ตัวเมื องไฮเดลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี้ มีช่ ื อเสี ยงมาก มีการก่อสร้างต่อเนื่ องกว่า ๔๐๐ปี ตัว
อาคารด้านนอกและตัววังเก่าเป็ นศิ ละแบบโกธิ คและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก ๒อาคารที่อยู ่ ทางตะวันออกและทางเหนื อ
สร้างเมื่ อศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่ งถื อว่า เป็ นอาคารที่ มี ช่ ื อเสี ยงและมี ความสําคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน
นอกจากนี้ ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ยังมีหอ้ งเก็บไวน์ซ่ ึง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ที่เป็ นไวน์ท่ ีใหญ่ท่ ีสุดในโลก
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดิ นทางสู ่เมื องแฟรงก์เฟริ ต (Frankfurt) ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าไมล์ เป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงิ นของยุโรป ปัจจุบนั แฟรงก์เฟิ ร์ตเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นของยุโรปที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 รองจากลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ เป็ นเมื องแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมื่ อดูอย่างใกล้ชิดก็
จะเผยให้เห็ นเสน่หข์ องเมื องใหญ่ ที่มีบา้ นเรื อนที่สวยงามเก่าแก่ท่ ีได้รับการบูรณะไว้ตงั้ อยูใ่ จกลางเมื อง หลังจากนั้นนํา
เที่ ยว ชมจัตุ รสั โรเมอร์ (Romerberg) ซึ่ งเป็ นจัตุ รั สที่ เก่า แก่ท่ ี สุ ด ในเมื อ ง ด้า นข้า งก็ คื อ THE ROMER หรื อ
Frankfurt City Hall หรื อศาลาว่าการเมื อง ซึ่งอยูท่ างด้านตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจัตุรัสโรเมอร์
คา่
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เข้าสูท่ ่ ีพกั  ณ Bedbank Frankfurt หรื อระดับเดียวกัน
วันหก
โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
(เยอรมัน)
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู เ่ มืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็ นหนึ่ ง
ในเมื องที่เก่าแก่ท่ ีสุ ดในโซนตะวันตกของเยอรมนี ซ่ ึ งถูกสร้างโดยชาวโรมัน และเป็ นเมื องใหญ่อนั ดับที่ส่ ี ของประเทศ
เยอรมนี นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรื อ เคิลน์ โดม เป็ นโบสถ์ศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิกที่
มีช่ ื อเสียงที่สุดแห่งเมื องโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลาสร้างถึง 600 ปี โดยเริ่ มก่อสร้างตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1248 และ
สิ้ นสุดลงที่ปี ค.ศ. 1880 เพื่ ออุทิศให้แก่นักบุญปี เตอร์และพระแม่มารี และมีโกศทองของกษัตริ ยท์ งั้ สามถูกเก็ บไว้ในตัว
วิหารด้วย นอกจากนี้ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่ อปี ค.ศ.1993 อีกด้วย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ หลัง จากนั้ น นํ า ท่า นเดิ น ทางสู ่ DESIGNER OUTLET
ROERMOND ให้เ วลาท่า นได้อิ ส ระช้อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BURBERRY,
BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่ นๆอีกมากมาย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางเมื องดุสเซสดอร์ฟเพื่ อเดินทางสูส่ นามบิน
21.30 น. ออกเดิ นทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ EK 58
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
วันเจ็ด
ดูไบ – กรุงเทพ
(ยูเออี – ไทย)
06.15 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
09.40 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจวันแปด

วันห้า
เช้า
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อัตราค่าบริการ

ราคา
กาหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561

6-12 ก.พ. 61
25 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
12-18 / 13-19
27 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
3-9 เม.ย. 61

เมษายน
2561

11-17 เม.ย. 61
27 เม.ย. – 3 พ.ค. 61

39,900
39,900
43,900
53,900
43,900

ราคาเด็ก
อายุต่ าํ กว่า 12ปี
ไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

37,900
37,900
41,900
51,900
51,900

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนี ยมทุกกรณี )
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกําหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
 คนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน / คน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สําหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง
2.
ชําระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริ ษทั จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คื นมัดจําทัง้ หมด.
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษทั ยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสูญหาย สูญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมื อง
เป็ นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารในการขอยื่ นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่ น 15 วันทาการ ผูเ้ ดิ นทางต้องมาสแกนลายนิ้ วมื อ ณ
สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ าํ กว่า 6เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซา่ ในกลุม่
เชงเก้นควรนําไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.52 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดื อน)

3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /สํ า เนาสู ติ บัตร (ในกรณี ท่ ีเด็กอายุต่ าํ กว่า 18 ปี )
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4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษทั ที่ทา่ นทํางานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดื อน
ในปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5. กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบี ยนการค้าและหนังสื อรับรองที่ คดั ไว้ไม่เกิน 3เดื อน (90 วัน)พร้อม
วัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษทั ฯย้อนหลัง6เดื อน
6. สาเนาสมุดบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ 6 เดื อน(นับจากวันปัจจุบนั ) หากมี ยอดเดื อนกระโดด ต้องขอ Statement
ย้อนหลัง 6เดื อนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่ นวี ซ่าควรเลื อกเล่มที่มี การเข้าออกของเงิ นสมํ่าเสมอ และมี
จํานวนไม่ต่ าํ กว่า 6หลักเพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามี ฐานะการเงิ นเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดิ นทางและ
สามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดื อดร้อน เมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาํ เนา **สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1ผู เ้ ดิ นทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุ คคลที่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คื อ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ื อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่ อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่ อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่ นวีซา่
6.2 กรณี ท่ ีบริ ษทั ของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับ มาทํางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่ อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
7. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)
เท่านั้น
8. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ าํ กว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทําจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขตโดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมื อชื่ อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมา
แสดงตัวพร้อมกันในวันยื่นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่อในใบคาร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
9. การบิ ดเบื อนข้อเท็ จจริ งประการใดก็ ตามอาจจะถู กระงับมิ ให้เดิ นทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวรและ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่ นคําร้ องใหม่ก็ตอ้ ง
ชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ ม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯขอความร่วมมื อในการเชิญ
ท่า นไปสัมภาษณ์ต ามนั ดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพทัง้ นี้ บริ ษัทฯจะส่งเจ้า หน้า ที่ ไปอํา นวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่านเนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั
11. เมื่ อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษทั ฯจะขอถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่ อนไขต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด

** เอกสารประกอบการยื่ นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)
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**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งทีม่ า........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-6FEB-27APR18
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

