
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ 

17.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน  ประตู  แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที

ให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวก 

กําหนดการเดินทาง : วันที -  ธันวาคม  

 

      “ทริปกินเทียวอะราวเดอะเวิลด์กับ พ่อลูก เล่งหงษ์” 

              แกรนด์ เยอรมัน  วัน  คืน 

 ปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงในดิสนีย์แลนด์ 

 จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ทีมีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีสําคัญของมิวนิค  

 เทียวชมเมืองมรดกโลก ไฮเดลเบิร์ก สัมผัสเสน่ห์ของเมืองเก่า ทีผสมผสานความเก่าและความทันสมัยอย่างลงตัว 

 เก็บภาพความประทับใจกับ มหาวิหารโคโลญจน์ สัญลักษณ์เเห่งความศรัทธาของเมืองโคโลญจน์ 

 สัมผัสความสวยงาม พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก วังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู ้ปกครองบาวาเรีย 

 อิสระช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายที DESIGNER OUTLET ROERMOND 

 เต็มกับอาหารมือพิเศษขาหมูเยอรมัน + เบียร์  ลิตร 



 

 

 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK  (บริการอาหาร

และเครืองดืมบนเครืองบิน) 

วันทีสอง ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค                        

00.50 น. ถึง สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง   

04.00 น. เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK 53 (บริการอาหารและเครืองดืมบน

เครืองบิน) 

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ทีตั งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั งแต่ยุค

โรมันทีใช้เมืองนี เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซือขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองทีตั งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้

ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นทีกล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที

เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา 

เทียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย นําท่านขึ นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ งเป็นปราสาทตั งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที 2 แห่ง

บาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาททีงดงามมากทีสุดอีกแห่งหนึงของโลก ตัวปราสาทตั งอยู่บนบนหินผา

ขนาดใหญ่ย ักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่นํ าพอลลัท เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เป็นปราสาท

หลังใหญ่สีขาว ตั งอยู่กลางป่าเขาลําเนาไพร ทีซึ งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี

เพิงได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที กษัตริย์ลุดวิกที 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 

เทียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ทีใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทัง

ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ย ังได้จ ําลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์ ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางกลับ มิวนิค 

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาหมูเยอรมัน + เบียร์  ลิตร 

 เข้าสู่ ทีพัก Park Inn by Redisson Munchen Ost หรือระดับเดียวกัน 

 



 

 

 

วันทีสาม      จัตุรัสมาเรียน – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง    

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านมาเก็บภาพ พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์

ผู ้ปกครองบาวาเรีย ผู ้ ริเริมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเด 

ลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ.  หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็ก

ซิมิลเลียน ที  เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ.  ก่อนขับรถพา

ชมสถานทีสําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นําท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่า ทีมี

สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีสําคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์

แม่พระทีมีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิงตามอัธยาศัย   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองทีได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนที

ชืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขาสลับซับซ้อน ปราสาทราชวังแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหิน

แบบยุคกลาง โบสถ์สวยเก่าแก่ หิมะทีปกคลุมขาวโพลนไปทั วทั งเมือง ต้องทีนีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนั นเสมอืนดัง

เมืองแห่งเทพนิยายทีได้รับการรักษาเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั นนําท่าน เดินชมเมืองโบราณทีมีอายุกว่า  ปี 

ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตทีถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึงของเมืองนูเรมเบิร์ก 

จากนั นนําท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจําเมือง อันถือเป็น

ต ลาดนัดคริสต์ม าสทีใหญ่ที สุ ดในประเท ศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาด มี  โบสถ์พระแม่ มาเ รีย 

(FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานทีหน้าจั วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับ

นี ถูกสร้างเพิมเติมภายหลังในปี ค.ศ.  เพือเป็นการรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคําปี  ทีตราขึ นตามพระ

ราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที  แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศ ักดิ สิทธิ 

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

  เข้าสู่ ทีพัก Congress Hotel Mercure Nurnburg an der Messe หรือระดับเดียวกัน  

 



 

 

 

วันทีสี โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริก – แฟรงก์เฟริต 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนบวร์ก แห่งเทาเบอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึงในประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายโรแมนติ

กของเยอรมนี เข้าสู่เขตเมืองเก่า ซึงเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์และแนวกําแพงป้องกันเมืองดั งเดิม บ่งบอก

ถึงความรุ่งเรืองของเมืองทีทําการค้าไวน์, โค, กระบือและขนสัตว์ ทีมีมาตั งแต่ ค.ศ.1274 จัตุรัสใจกลางเมืองเป็นทีตั ง

ของ อาคารเทศบาลเมืองและโบสถ์เซนต์จาคอบ อิสระให้ท่านมีเวลาได้เก็บภาพประทับใจ ย้อนความทรงจําในยุค

อัศวินหรือขุนนางเรืองอ ํานาจในยุคกลางหรือเลือกซือสินค้าต่าง ทีๆผลิตในเมืองนี 

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบริก (Wuerzburg) เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย ตั งอยู่ริมฝังแม่นํ า

เมนซึ งเป็นอีกแหล่งเพาะปลูกองุ่นเพือผลิตไวน์ของเยอรมัน และเป็นเมืองทีได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจาก

องค์การยูเนสโก ชมความงดงามของเมือง โดยเริมจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหาร

แห่งเมืองวูร์ซเบริก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ นเมือ คศ.  และในการก่อสร้างระหว่างปี  -  ได้รับ

อิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทําให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์ แวะถ่ายรูปกับ Wurzburg 

Residence สร้างขึ นในสมัยศตวรรษที  ซึ งอดีตคือพระราชวังเก่า สร้างแบบสถาปัตยกรรมบาโรก และได้มีการ

บูรณะหลายครั งเนืองจากถูกทําลายจากสงครามโลกครั งที  นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt)  

คํา บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 เข้าสู่ ทีพัก Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน 

วันทีห้า ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น ําเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heideberg) เมืองนี มีความน่าสนใจมากทั งในแง่ประวัติศาสตร์ของเมือง เป็นเมือง

มรดกโลก และปัจจุบันไฮเดลเบิร์กก็เป็นเมืองทีมีชือเสียงมากในเรืองของการผ่าตัดหัวใจ ทีได้ชือว่าดีทีสุดในโลก 

นําท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ตั งอยู่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้นักท่องเทียวสามารถเดินเล่น

ได้บริเวณปาร์กของปราสาทจะมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นเบิช ต้นเมเปิล ต้นโอ้ค เมือขึ นไปอยู่บนเนินเขาทีตั งของ

ปราสาทจะมีจุดชมวิวทีจะมองลงไปดูตัวเมืองเก่าไฮเดลเบิร์ก และยังเห็นแม่นํ าเนคคาร์ ทีไหลผ่าน ตัวเมืองไฮเด

ลเบิร์กอีกด้วย ปราสาทไฮเดลเบิร์กนี มีชือเสียงมาก มีการก่อสร้างต่อเนืองกว่า ๔๐๐ปี ตัวอาคารด้านนอกและตัววัง

เก่าเป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค์ ส่วนอีก  อาคารทีอยู่ ทางตะวันออกและทางเหนือสร้างเมือศตวรรษที ๑๖ 

ซึ งถือว่า เป็นอาคารทีมีชือเสียงและมีความสําคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากนี  ปราสาทไฮเด

ลเบิร์กยังมีห้องเก็บไวน์ซึ ง บรรจุไว้ในถังโอ๊คบ่ม ทีเป็นไวน์ทีใหญ่ทีสุดในโลก  



 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟริต (Frankfurt) ตั งอยู่ริมฝั งแม่นํ าไมล์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของ

ยุโรป ปัจจุบันแฟรงก์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลางทางการเงินของยุโรปทีใหญ่เป็นอันดับ  รองจากลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต

เป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได้ฉายาว่า Mainhatten เมือดูอย่างใกล้ชิดก็จะเผยให้เห็นเสน่ห์ของเมืองใหญ่ ทีมี

บ้านเรือนทีสวยงามเก่าแก่ทีได้รับการบูรณะไว้ตั งอยู่ใจกลางเมือง นําเทียว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึงเป็น

จัตุรัสทีเก่าแก่ทีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ งอยู่

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์  

คํา  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

  เข้าสู่ ทีพัก Bedbank Frankfurt หรือระดับเดียวกัน 

วันทีหก          โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND – ดุสเซสดอร์ฟ – สนามบิน – ดูไบ             

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น ําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหนึงในเมืองทีเก่าแก่ทีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซึ งถูกสร้าง

โดยชาวโรมัน และเป็นเมืองใหญ่อันดับทีสีของประเทศเยอรมนี นําท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารโคโลญจน์ หรือ 

เคิล์นโดม เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทีมีชือเสียงทีสุดแห่งเมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใช้เวลา

สร้างถึง 600 ปีโดยเริมก่อสร้างตั งแต่ปี ค.ศ. 1248 และสิ นสุดลงทีปี ค.ศ. 1880 เพืออุทิศให้แก่นักบุญปีเตอร์และพระ

แม่มารี และมีโกศทองของกษัตริย์ทั งสามถูกเก็บไว้ในตัววิหารด้วย นอกจากนี ยังได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดก

โลกจากองค์การยูเนสโกเมือปี ค.ศ.1993 อีกด้วย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ DESIGNER OUTLET ROERMOND ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 

อาทิ เช่น  GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS , ARMANI ,FOSSIL , 

FURLA และอืนๆอีกมากมาย               

 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทาง เมืองดุสเซสดอร์ฟ เพือเดินทางสู่สนามบิน  



 

 

 

21.15 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK  (บริการอาหาร

และเครืองดืมบนเครืองบิน) 

วันทีเจ็ด        ดูไบ – กรุงเทพ                          

05.40 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง  

09.40 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทียวบินที EK 37  (บริการอาหารและ

เครืองดืมบนเครืองบิน) 

19.15 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

                 
 

 

ข้อควรทราบ : 

 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์แล้วทาง

บริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท  

 สําหรับท่านทีต้องออกตั วภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ ้าหน้าทีฝ่ายขายก่อนทําการออกตั ว ก่อน

ทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิน เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์หรือเวลาบิน 

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทําการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ การย้ายเมืองทีเข้าพ ัก เช่น กรณีทีเมืองนั นมีการจัดงาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสม 

 

อัตราค่าบริการ     

กําหนดการดินทาง 
ผู ้ใหญ่ พัก 

ห้องละ -  ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน  ปี)  

ไม่มีเตียง 

พักเดียว 

เพิมท่านละ 

-  ธันวาคม  53,900.- 51,900.- 10,000.- 

 
อัตรานีรวม 

 ค่าตั วเครืองบินชั นประหย ัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)  

 ค่าทีพ ัก -  ดาว (ห้องละ -  ท่าน) ตามทีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีทีไม่สามารถเข้าพักทีเมือง

นั นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 

 ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 

 ค่ารถปรับอากาศ และบริการนําเทียวตามทีระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที และค่าธรรมเนียมตามทีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ 

 ค่าประกันภัยในการเดินทาง , , / ,  บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ผู ้มีประสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 



 

 

 

อัตรานีไม่รวม 

 ค่าด ําเนินการทําหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือจากทีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเครืองดืมทีสั งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษัทฯ จ ัดให้ ยกเว ้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ 

 ค่านํ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกําหนดให้  กิโลกรัมต่อ/ท่าน 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ ท่านละ  ยูโร / คน / วัน (  ยูโร/ทริป) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานขั นตํ า  บาท / วัน / คน (  *  วัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหัก ณ ทีจ่าย %   

เงือนไขในการจองทัวร์ 

 สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ ,  บาท (หลังจองภายใน  วัน) พร้อมสําเนาหนังสือเดินทาง 

 ชําระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า  วัน  

 หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากท่านทีต้องการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพือมายืนวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ 

เจ้าหน้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ น 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  ว ันขึ นไป คืนมัดจําทั งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  ว ันขึ นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบืองต้น ,  บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วัน เก็บเงินมัดจําทั งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วัน เก็บค่าใช้จ่าย % ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย % ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึ นจริง 

 กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า 

ค่ามัดจําตั วเครืองบินหรือค่าตั วเครืองบิน เป็นต้น   

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผู้เดินไม่ถึง  ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ เมือเกิดเหตุจํ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย 

สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง  เป็นต้น 

3. เนืองจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 



 

 

 

4. เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเงือนไขต่างๆ ของบริษัทฯทีได้ระบุไว ้โดยทั งหมด 

5. สําหรับทีนั ง LONG LEG หรือทีนั งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู ้โดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสายการบินกําหนด เช่น ต้อง

สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู ้อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจ

ในการให้ทีนั ง LONG LEG ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าทีสายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านั น 

6. โรงแรมทีพักในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากเป็นภูมิประเทศทีมีอากาศเย็น และห้องพัก  ท่าน (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น  เตียง และ SOFA BED ซึงขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยืน  วันทําการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือ ณ 

สถานทูต ตามวันและเวลาทีนัดหมาย (เอกสารและขันตอนการยืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการ

เปลียนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าทีอีกครังเพือความถูกต้องในการเตรียมตัวเพือยืนวีซ่า) 

 

1. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ ากว่า  เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชง

เก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า  

2. รูปถ่ายสีขนาด  นิว(แบบหน้าใหญ่) จํานวน  ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั นและมีอายไุม่เกิน  เดือน)  

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

4. ใบรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือน

ปีทีเริมทํางานกับบริษัทนี  และช่วงเวลาทีขอลางาน เพือเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด  

5. กรณีทีเป็นเจ ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองทีคัดไว้ไม่เกิน  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและ

หลักฐานการเงินของบริษัทฯย ้อนหลัง  เดือน  

6. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 3 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันทียืนวีซ่า) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงิน

สมํ าเสมอ และมีจ ํานวนไม่ตํ ากว่า  หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

และสามารถทีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมือกลับสู่ภูมิล ํ าเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**  

7. กรณีทีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทั งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ -  แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชือผู ้

เดินทาง และเหตุผลทีจ ัดการเดินทางนี ในจดหมายด้วย  

8. กรณีทีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั น  

9. กรณีทีเด็กอายุตํ ากว่า  ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา และบุตร

จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ งได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมี

นายอําเภอหรือผู้อ ํ านวยการเขตลงลายมือชือและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  

10. รายละเอียดเกียวกับชือ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพีน้อง,สถานทีเกิด และจํานวนบุตรของผู ้ เดินทาง  

11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก

ครั ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั งนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการแจ้งสถานทูตเพือให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ

เรืองวีซ่าของท่าน เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การยืนวีซ่านั น ผู้ เดินทางต้องชําระยอดมัดจ ําท่านละ ,000 ต่อท่านก่อนเท่านั น ถึงสามารถดําเนินการขั นตอนการยืนวีซ่าได้ 

** เอกสารประกอบการยืนวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร  

หากท่านต้องการให้ทางเราดําเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมฉบับละ  บาท ** 


