
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WONDERFUL EUROPE 
OKTOBERFEST 2019 

เยอรมัน สวติเซอร์แลนด์ 7 วนั 4 คนื 

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 2-8 ต.ค. 2562 
 

ราคาเร่ิมตน้ 
 

บาท/ท่าน 
 

52,900.- 
 
❖ สิทธิพเิศษส ำหรับท่ำน : กำรันตีทีน่ั่งภำยในเต็นท์ / อำหำรสไตล์บำวำเรียน / เบียร์ 1 ลติรต่อท่ำน) 
❖ นครมวินิค นครแห่งควำมหลำยหลำยด้ำนสถำปัตยกรรม 
❖ ชมปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ปรำสำทแสนสวยในเทพนิยำย เปรียบเสมอืนสัญลกัษณ์ของดิสนีย์แลนด์ 
❖ ถ่ำยรูป มหำวหิำรเซนต์กลัเลน และ ห้องสมุดแอบบีย์ห้องสมุด ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในสวติเซอร์แลนด์และเป็นห้องสมุดทำง

ศำสนำคริสต์ทีใ่หญ่และเก่ำแก่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก 
❖ ลูเซิร์น เมอืงตำกอำกำศทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดของสวสิ ชมอนุสำวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ะพำนไม้ชำเปล 
❖ LANDQUART FASHION OUTLET ให้เวลำท่ำนได้อสิระช้อปป้ิงสินค้ำมำกมำย 



 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 
18.00 น. พร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สำยกำรบิน           

เอมเิรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วนัที่สอง ดูไบ – มวินิค – ฟุสเซ่น – ปรำสำทนอยชวำนสไตน์  
00.50 น. ถึงสนามบินเมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง   
04.00 น. เดินทางสู่ เมอืงมวินิค ประเทศเยอรมนี โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 53  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น 

เมืองชนบทเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกั
ขนถ่ายสินคา้และซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณเมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรีย
มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึงชมทิวทศันริ์มสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั 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
ท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ปราสาทหลงัน้ีเพ่ิงไดรั้บขนานนามว่า นอยชวำนสไตน์ ก็
เพียงภายหลงัจากท่ี กษตัริยลุ์ดวิกท่ี 2 ไดเ้สด็จสวรรคตแลว้ในปี 1886  เท่ียวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้อง
บรรทม, หอ้งฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยงัไดจ้ าลอง
แบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายอนัเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 เข้ำสู่ที่พกั ณ Euro Park Hotel หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่สำม มวินิค – พระรำชวงันิมเฟนบูร์ก – จตุัรัสมำเรียน  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ มิวนิค จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ พระรำชวังนิมเฟนบูร์ก เป็นวงัฤดูร้อนของพระ

ราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชายอีเลค็เตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรีย
ตตาอเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี พระโอรสองค์
แรก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675 
ก่อนขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าท่านสู่บริเวณ จตุัรัสมำเรียน ยา่นเมืองเก่า
ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถแ์ม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 



 
 

 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เทเรซีวเีซอ (THERESIENWIESE) ซ่ึงเป็นสถำนที่จดังำนเทศกำลเบียร์ OKTOBERFEST 2019 
ใหท่้านไดร่้วมสนุกสนานกบับรรยากาศงานเทศกาลเบียร์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเยอรมนัซ่ึงจดัติดต่อกนัมามากว่า 200 
ปี เป็นเทศกาลประจ าปีท่ีจดัข้ึนเป็นเวลา 16 วนั ในช่วงปลายเดือนกนัยายนถึงตน้เดือนตุลาคม ถือเป็น 1 ในเทศกาลท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดในเยอรมนัและเป็นเทศกาลหน่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก น าท่านเขา้สู่บริเวณเต็นทข์องโรงเบียร์ท่ีเป็น 1 
ใน 15 เต็นท ์ท่ีร่วมจดังานและใหบ้ริการอาหาร เคร่ืองด่ืมภายในงาน (สิทธิพิเศษส ำหรับท่ำน : กำรันตีที่น่ังภำยใน
เต็นท์ / อำหำรสไตล์บำวำเรียน / เบียร์ 1 ลิตรต่อท่ำน) อิสระอาหารเยน็และใหทุ้กท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศตาม
อธัยาศยั ไม่วา่จะด่ืม กิน เตน้ร า หรือร้องเพลง คือส่ิงท่ีท าให ้Oktoberfest มีความพิเศษ และดึงดูดใหทุ้กคนมารวมตวั
กนั แต่นอกจากนั้นแลว้ภายในงานยงัมีส่วนนิทรรศการรอบๆ เต๊นทข์องร้านต่างๆ ท่ีมีกิจกรรม เคร่ืองเล่น และเกม
สนุกๆ มากมายใหเ้ลือกเล่นกนั ถึงเวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั  

ค ่ำ อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัยเพือ่ควำมสนุกสนำนภำยในเทศกำล OKTOBERFEST 2019  
 ถีงเวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงเข้ำสู่ที่พกั ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่ส่ี เมอืงเอำส์บวร์ก – มหำวหิำรประจ ำเมอืงเมอืงเอำส์บวร์ก – เมืองอูล์ม – เมมมงิเงน  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเอำส์บวร์ก เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสามของรัฐบาเยิร์นท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 2,000 ปี ตั้งแต่ 15 ปี 

ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองท่ีถูกคน้พบโดยชาวโรมนั จากค่ายกองทพัโรมนัเติบโตเป็นเมืองทรงอิทธิพลช่ือ “เอากุส
ทาวินเดลิโครุม” จากนั้นก็กลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ และศาสนาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของเยอรมนี จากนั้นน า
ท่านชมเมืองเอาส์บวร์ก บริเวณจตุัรัสกลางเมือง มีโบสถ์ประจ ำเมือง , ศำลำกลำงเมือง และ หอคอยเพอร์ลำชทูร์ ตั้ง
เด่นเป็นสง่า ตวัศาลากลางถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1615-1620 ถือเป็นสัญลกัษณ์อีกแห่งหน่ึงของเมือง และเป็นส่ิง
ดึงดูดนกัท่องเท่ียว 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอูล์ม ตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ริมฝ่ังแม่น ้ า

ดานูบ ชม มหำวิหำรวิหำรอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ ท่ีมีช่ือเสียง ถือว่าเป็นโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในโลกวดัไดว้่ามีความสูงถึง 
161.53 เมตร เมืองอูลม์ยงัเป็นเมืองท่ีส าคญัระดบัโลกเน่ืองจากป็นเมืองเกิดของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ นกัฟิสิกส์ชาว
เยอรมนั-ยิว ช่ือกอ้งโลก เจา้ของผลงานทฤษฎีสมัพทัธภาพทัว่ไป น าท่านเท่ียวชมยา่น มำเกต็สแควร์ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ
ห้องสมุดประจ าเมือง รวมถึงอาคารส าคญัต่างๆท่ีมีเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ เช่น อำคำรศำลำกลำง หรือ ทาวน์
ฮอลล์ ท่ีเป็นอาคารโบราณท่ีถูกแต่งแตม้ดว้ยสีสันสวยงามอีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีน่าสนใจ 
จากนั้นนั้นท่านเดินทางสู่ เมอืงเมมมงิเงน 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 เข้ำสู่ที่พกั ณ Hotel Weisses Ross หรือระดบัเดยีวกนั 
วนัที่ห้ำ เซนต์กลัป์เลน – LANDQUART FASHION OUTLET – เมอืงซูริค  
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเซนต์กลัป์เลน (St. Gallen) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ไดรั้บช่ือมา

จากนกับุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษท่ี 7 แต่ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นศูนยก์ลาง



 
 

 

วงการแฟชัน่เส้ือผา้ของสวิสเซอร์แลนด ์น าท่านชมเขตเมืองเก่ำ อาคารบา้นเรือนสมยัเก่าเป็นแบบเฉพาะของสไตล์
บาร็อค เป็นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็อคจากนั้นน าท่านถ่ายรูป มหำวิหำรเซนต์กัลเลน และ ห้องสมุดแอบบีย์
ห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็นห้องสมุดทางศาสนาคริสต์ท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก จากนั้นใหท่้านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆมากมายบนถนน Spisergasse เป็นอีกหน่ึงถนนท่ีมีอาคาร บา้นเรือน
สไตลบ์าร็อคสวยงามตลอดเสน้ทาง 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ LANDQUART FASHION OUTLET ให้เวลาท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงสินคา้มากมาย อาทิ เช่น 

HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, BILABONG, ARMANI, FOX, GUESS, LACOSTE, MAMMUT, NIKE และ
อ่ืนๆอีกมากมาย 

ค ่ำ **อสิระอำหำรเยน็เพือ่ควำมสะดวกในเลอืกซ้ือสินค้ำ**   
 จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั  ณ A-Ja Resort Zurich หรือระดบัเดยีวกนั  
วนัที่หก ลูเซิร์น – รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้ำผำหิน – สะพำนไม้ชำเปล – สนำมบินซูริค 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดั้งเดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทั้ง
ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหวัเมือง
โบราณของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามว่าหลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตามเนิน
เขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม 

กลำงวนั อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศัย   
บ่ำย น าท่านถ่ายรูปกบั สะพำนไม้ชำเปล (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ ารอยซ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุ

หลายร้อยปีเป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลเูซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุง
หลงัคาแบบโบราณเช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกวา่ 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูก
ไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด น าท่านชม รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้ำผำหิน เป็นอนุสาวรีย์
ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมือง ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโต
แห่งน้ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวิตในประเทศฝร่ังเศส 
ระหวา่งการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในคร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ต่างๆนานาชนิด อาทิเช่น ของท่ีระลึก นาฬิกา ช๊อคโกแลต เป็นตน้ 

ค ่ำ อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 86 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 



 
 

 

วนัที่เจด็  ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.25 น.  เดินทางถึงเมอืงดูไบ สหรัฐอำหรับเอมเิรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.40 น.  ออกเดินทางสู่สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
19.15 น.  เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อควรทรำบ : 
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ส าหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

❖ ร้านคา้ในยโุรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์, ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน TRADE 
FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 

อตัรำค่ำบริกำร     

ก ำหนดกำรดนิทำง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็ (อำยุไม่เกนิ 12 ปี)  
ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่ำนละ 

2-8 ต.ค. 2562 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสำยกำรบินเอมเิรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมือง

นั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่ำทิป) 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรยืน่วซ่ีำกลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่ำน ทำงสถำนทูตจะไม่คืนเงนิค่ำธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่ำภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% ภำษหัีก ณ ที่จ่ำย 3% กรณีต้องกำรใบเสร็จ  



 
 

 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 
 ค่ำทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่ำนละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทริป) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บำท 
เงือ่นไขในกำรจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณำช ำระเงนิมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพ่ือมายื่นวีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึน 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทัวร์  
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  
7. กรณีวซ่ีำถูกปฏิเสธจำกสถำนทูต (วซ่ีำไม่ผ่ำน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 

ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   
หมำยเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกัเฉพาะค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่ากรณี

ใดๆ กต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั จะถือว่าท่าน

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

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการใหท่ี้นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 
 

 

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

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสำรเบือ้งต้นในกำรขอยืน่วซ่ีำประเทศเชงเก้นระยะเวลำในกำรยืน่ 15 วนัท ำกำร ผู้เดนิทำงต้องมำ
สแกนลำยนิว้มือ ณ สถำนทูต ตำมวนัและเวลำที่นัดหมำย  

(เอกสำรและขั้นตอนกำรยืน่วซ่ีำแต่ละสถำนทูตมีควำมต่ำงกนัและอำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงได้ โปรด
สอบถำมกบัเจ้ำหน้ำที่อกีคร้ังเพือ่ควำมถูกต้องในกำรเตรียมตวัเพือ่ยืน่วซ่ีำ) 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมพีาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ใน  กลุม่

เชงเกน้หรือไมก่ต็าม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัิวซีา่ 

2. รูปถา่ยสขีนาด 2 น้ิว จ านวน 2 ใบ (**ตอ้งมฉีากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น และมอีายุไมเ่กิน 6 เดือน และเหมือนกนัทัง้ 2 รูป) 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบยีนสมรส พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ 

(ถา้ม)ี 

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่งและอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั

,วนัเดือนปีที่ เร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและชว่งเวลาที่ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรปหลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ

ก าหนด เอกสารตอ้งมอีายุไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัที่ออกเอกสารจนถึงวนันัดหมายย่ืนวซีา่ 

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการขอใบทะเบยีนการคา้และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน  พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสยีภาษี

และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน (พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่มกีารเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 

หลกั เพ่ือแสดงใหเ้หน็วา่มฐีานะการเงินเพยีงพอ ที่จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่

เดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัช ี ตอ้งมยีอดอพัเดตไมเ่กิน 15 

กอ่นวนันัดหมายย่ืนวซีา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมอีายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่รบัพิจารณา

บญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบั มาท างานของทา่น โดยระบุรายช่ือ

ผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งม ีหนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง) เทา่นั้น 

9. กรณีที่เด็กอายุต า่กว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดาหรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอมเป็นภาษาองักฤษ 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอกี ทา่นหน่ึงได ้ณ ที่วา่การ

อ าเภอ หรือส านักงานเขต โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทาง ราชการอยา่ง

ถูกตอ้ง 

10. การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวรและถึงแมว้า่ทา่นจะ

ถูกปฏิเสธวซีา่สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมที่ไดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอย่ืนค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่ก

ครั้งหากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณบ์างทา่นทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชญิทา่นไปสมัภาษณต์ามนัดหมายและ

โปรดแตง่กายสุภาพทัง้น้ีบริษัทฯจะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิ่ มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 



 
 

 

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถานฑูต

ฯ เร่ืองวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

12. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯทางบริษัทฯ

จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่ไดร้ะบุโดยทัง้หมด 

13. การย่ืนวซีา่นั้นผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น และช าระคา่วซีา่ 3,500 ถึงสามารถ   

ด าเนินการข ัน้ตอนการย่ืนวซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 



 
 

 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


