
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนกมุภำพนัธ์ - มีนำคม 2563 

WONDERFUL EUROPE 
เยอรมัน ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
มิวนิค จัตุรัสมำเรียนพลทัซ์ ซำลบูร์ก สวนมิรำเบล หมู่บ้ำนฮัลล์สตัทท์ อนิส์บรูค         

ลูเซิร์น สะพำนไม้ชำเปล รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้ำผำหิน ซูริค 
 
 

 

❖ ชมเมืองซำลส์บวร์ก เมืองเลก็ๆ สุดแสนโรแมนติก พร้อมชมบ้ำนเกดิโมสำร์ท กวีเอกของโลก 
❖ ฮัลสตัทท์ เมืองแสนสวยริมทะเลสำบที่ได้กำรขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจำกยูเนสโก 
❖ ชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ปรำสำทแสนสวยในเทพนิยำย เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 
❖ ลูเซิร์น เมืองตำกอำกำศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของสวิส ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นท่ีสะพำนไม้ชำเปล 
❖ นครมิวนิค นครแห่งควำมหลำยหลำยด้ำนสถำปัตยกรรม 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

40,900.- 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – ดูไบ  
17.30 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิอำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบิน     

เอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่สอง  ดูไบ – มิวนิค – สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ – BMW Welt – พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก – จัตุรัสมำเรียน  
00.50 น. ถึง สนำมบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
03.30 น. เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
07.10 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
 น าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า สนำมฟุตบอลอัลลิอันซ์ อำรีน่ำ น าท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคท่ีมิวนิคได้รับ

เกียรติให้เป็นเจา้ภาพเม่ือปี ค.ศ. 1972 น าท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ ท่ีออกแบบ
เป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดบับลิว อิสระท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของบีเอม็และมินิ
คูเปอร์ 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก (Nymphenburg Palace) เป็นวงัฤดูร้อนของพระราชวงศ์

ผูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจา้ชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเด
ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองคแ์รก, แม็ก
ซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 ก่อนขบัรถพา
ชมสถานท่ีส าคัญๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมำเรียน ย่านเมืองเก่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์
แม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สำม  ซำลบูร์ก – สวนมิรำเบล – บ้ำนเกิดโมสำร์ท 
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซำลบูร์ก ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางมีวิวทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนิน

ภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชม สวนมิรำเบล ให้ท่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีก
ทั้งท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงท่ียิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้นน าท่านข้ามแม่น ้ า
ซาลส์ซคัสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ชมเมืองเก่ำซำลบูร์ก ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดีโดยเฉพาะ

บริเวณเมืองเก่า จึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 ซาลส์บวร์กตั้งอยูบ่นฝ่ัง



 

 

แม่น ้าซาลซคั (Salzach) และมี อาณาเขตติดกบัเทือกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูป บ้ำนเลขที่ 9 เป็นบา้นเกิดของคีตกวีเอก
ในศตวรรษท่ี 18 นามว่า วูล์ฟกงั อามาเดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระให้ท่านชมร้านคา้ท่ีราย
เรียงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดิน Geteidegasse หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยู่ตรงจัตุรัส
กลางเมือง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเป็นมรดกโลกยเูนสโก ้จดทะเบียนเม่ือปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวท่ีขึ้นทะเบียนให้ส่วนท่ี
เป็นพระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของท่ีระลึกนบัร้อยชนิดร้อย
อยา่งก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งส้ิน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Austria Trend Salzburg West Hotel หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ส่ี  ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรูค – หลังคำทองค ำ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก
แห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือน
หน่ึงท่านอยูใ่นภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ท่ีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียว

ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้าอินซ่ึงค าว่า “อินส์บรูคนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้ าอินมีลกัษณะแคบๆ 
แทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคำทองค ำ (Golden Roof) เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซ่ึง
ตั้ งอยู่ในเขตเมืองเก่าสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 15 ส าหรับเป็นท่ีประทับของ
ผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ห้ำ  ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีต

ตั้งแต่ยคุโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณเมืองท่ีตั้งอยู่ทางแควน้บาวาเรีย
ตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม  ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้ง
ทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเขา้ชม ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขา สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวา

เรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลก ตวัปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาด
ใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ลางป่าเขาล าเนาไพร



 

 

ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลงัน้ีเพิ่งไดรั้บขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็
เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, ห้องฮอลล์ท่ีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย  ์ยงัไดจ้ าลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก  ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้ำผำหิน – สะพำนไม้ชำเปล – สนำมบินซูริค – ดูไบ  
เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่า

หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมี
ภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนั เขียว
ชอุ่ม  

กลำงวัน อิสระอำหำรเที่ยงตำมอัธยำศัย   
บ่ำย น ำท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพำนไม้ชำเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์เป็นสะพาน

ไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปีเป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะ
มีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขี ยนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด น าท่านชม รูปแกะสลัก
สิงโตบนหน้ำผำหิน  เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้ งอยู่ใจกลางเมือง ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ 
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภักดี ท่ี 
เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซูริค 
 อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย   
21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่เจ็ด   ดูไบ – กรุงเทพฯ  
07.10 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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



 

 

ข้อควรทรำบ : 

❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์
แลว้ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั  

❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน 
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดั
งาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เด็ก (อำยุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

26 ก.พ. – 3 มี.ค. 2563 40,900.- 38,900.- 10,000.- 

26 มี.ค. – 1 เม.ย. 2563 40,900.- 38,900.- 10,000.- 
 

อัตรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อัตรำนีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่ำธรรมเนียมในกำรขอย่ืนวีซ่ำกลุ่มเชงเก้น ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่ำทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่ำนละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป) 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น ท่ำนละ 2 ยูโร / คน / วัน (2 ยูโร/ทริป) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บำท 



 

 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%   
 

**ส ำหรับผู้เดินทำงตั้งแต่พเีรียดเดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นไป  
ช ำระค่ำวซ่ีำโดยตรงกบัศูนย์รับยื่นวซ่ีำ ตำมตำรำงอตัรำค่ำบริกำรโดยประมำณตำมด้ำนล่ำงนี*้* 

 

เง่ือนไขในกำรจองทัวร์ 
➢ ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง 
➢ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั  
➢ หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
➢ หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจา้หน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 

กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

ตำรำงแสดงอัตรำค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น (โดยประมำณ) 
ส ำหรับประเภทท่องเที่ยว  

ผู้สมัครวีซ่ำท ำกำรช ำระค่ำธรรมเนียมโดยตรงกบัเจ้ำหน้ำท่ีของศูนย์รับยื่นวีซ่ำ ณ วันยื่นวีซ่ำ 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำไม่สำมำรถเรียกคืนได้ถงึแม้ผู้ยื่นค ำร้องจะได้รับกำรปฏิเสธวีซ่ำ 

อตัรำค่ำธรรมเนียมวีซ่ำขึน้อยู่กบักำรตัดสินใจของหน่วยงำนกงสุลและได้รับกำรปรับปรุงเป็นระยะ 
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำท่ีใช้เป็นสกุลเงินบำทนั้นขึน้อยู่กับอตัรำแลกเปลีย่นปัจจุบันซ่ึง สำมำรถเปลีย่นแปลงได้

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

ประเทศ 
รำคำผู้ใหญ่ 
12 ปีขึน้ไป 

รำคำเด็ก  
6-11 ปี 

รำคำเด็ก 
อำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี 

เยอรมัน 2,700 1,800 550 
อติำล ี 2,500 1,600 400 
ฝร่ังเศส 3,000 2,200 970 

เนเธอร์แลนด์ 2,600 1,800 520 



 

 

➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
➢ กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
➢ กรณีวีซ่ำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE 
ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรยืน่ขอวซ่ีำเยอรมัน 
ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวซ่ีำประมำณ 15 วนัท ำกำร และระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวซ่ีำ ไม่สำมำรถดึง

หนังสือเดินทำงออกมำได้ 
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดตดิกบักำรยื่นขอวซ่ีำในอดีต 

เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยื่นอยู่เร่ือย ๆ** 

1. หนังสือเดินทำงและส ำเนำหนังสือกำรเดินทำง (หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเกนิ 6 เดือนขึน้ไป) 



 

 

2. หนังสือรับรองกำรท ำงำน  ฉบบัภาษาองักฤษ จากนายจ้าง ระบุชื่อ และต าแหน่งของผูย้ื่น เงินเดือน สิทธ์ิในการลา 
และระบุถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบทางดา้นการเงินตลอดระยะเวลาท่ีผู ้ยื่นพ านักอยู่ ซ่ึงในเอกสารฉบบัน้ีตอ้งระบุ 
ท่ีอยู่-หมายเลขโทรศพัท์และหมายเลขแฟกซ์ของนายจ้าง ตราประทบัของบริษทั ลายเซ็น พร้อมระบุช่ือและต าแหน่ง
ของผูอ้อกหนังสือฉบบัน้ี (ขอเป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค  าว่า “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

3. กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการคา้และหนังสือรับรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พร้อมวตัถุประสงค์หรือใบ
เสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

4. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรับรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เท่านั้น (ขอ
เป็นภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ -สกุลตอ้งตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค  าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” 
แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น) 

5. ส ำเนำสมุดบัญชี บญัชีออมทรัพยเ์ท่านั้น ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยตอ้งมีการอพัเดทบญัชีทุกเดือน หรือ Statement ยอ้นหลงั 6 
เดือน บญัชีออมทรัพย ์ซ่ึงมียอดไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั อพัเดตล่าสุด ไม่ต ่ากวา่ 15 วนัก่อนการยืน่วีซ่า  

 *กรณีใหผู้อ่ื้นรับรองค่าใชจ่้ายให ้ตอ้งมีหนงัสือ Bank Sponser จากทางธนาคาร* 
4. รูปถ่ำย ต้องไม่เคยใช้ย่ืนวีซ่ำมำก่อน 

▪ สีพื้นหลังสีขำว 

▪ ขนำด 3.5 ซม x 4. 5 ซม. 

▪ ถ่ำยจำกด้ำนหน้ำโดยไม่สวมใส่ส่ิงต่ำงๆบนใบหน้ำหรือศรีษะ  

▪ ภำพถ่ำยล่ำสุดท่ีเหมือนตัวจริง 

(สามารถถ่ายท่ีสถานทูตได้) 

ภำพถ่ำยจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้ำนบนของหัวไหล่ เพื่อสำมำรถเห็นใบหน้ำ ถึง 70-80% ของภำพ และเพื่อ
ควำมชัดเจน 

5. ส ำเนำบัตรประชำชน 

6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

7. ส ำเนำทะเบียนสมรส/หย่ำ  

8. ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ 

9. ข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบัน และ เบอร์โทรศัพท์ทีสำมำรถติดต่อได้ 



 

 

10.กรณีท่ีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี เดินทำงไปกบับิดำหรือมำรดำท่ำนใดท่ำนหน่ึง จะต้องท ำจดหมำยยินยอมเป็นภำษำองักฤษ โดย
ท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การ
อ าเภอ หรือส านกังานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอย่าง
ถูกตอ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกรอกข้อมูลพืน้ฐานในการยื่นขอคิวท าวีซ่า 
 

โปรแกรมการเดนิทาง ....................................................................... วนัทีเ่ดนิทาง ......................................................         

ชื่อ ............................................... นามสกุล ............................................... วนั/เดอืน/ปีทีเ่กดิ ..................................... 

เลขประจ าตวัประชาชน ........................................................................................................................................... 

เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง ......................................................... วนัหมดอายุ  ..................................................................... 



 

 

ชื่อบดิา  .................................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ...........................................................   

ชื่อมารดา  ............................................................................... วนั/เดอืน/ปีเกดิ ........................................................... 

ทีอ่ยู่ปจัจุบนั ...................................... บา้นเลขที ่ .......................... ถนน .................................................................. 

ต าบล .................................................................... อ าเภอ ............................................................................... 

จงัหวดั ........................................................ รหสัไปรษณีย ์................................................... 

เบอรม์อืถอื ..................................................................................................................................................................   

สถานะ     โสด    แต่งงาน    หย่ารา้ง    แต่งงานไม่มทีะเบยีนสมรส ชื่อคู่สมรส ............................................................ 

อาชพี....................................... ชื่อบรษิทั ................................................ ต าแหน่ง ....................................................  

ทีอ่ยู่บรษิทั ............................................... เลขที ่ ................................. ถนน ..................................................... 

ต าบล ........................................................................ อ าเภอ ................................................................................... 

จงัหวดั ........................................................ รหสัไปรษณีย ์............................................. 

เบอรโ์ทรศพัท ์............................................................................................................................................................. 

ค่าใชจ่้ายทีใ่ชใ้นการเดนิทาง       ออกเอง       ผูอ้ื่นออกให ้ชื่อ ....................................................................................  

วนั/เดอืน/ปีทีเ่กดิ ................................ ทีอ่ยู่ ................................................... ความสมัพนัธ.์......................................  

เคยโดนปฏเิสธการยื่นขอวซี่าหรอืไม่      เคย       ไม่เคย 

เคยเดนิทางไปในประเทศในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่      เคย       ไม่เคย 

**กรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด** 


