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EK014A
แกรนด เยอรมัน 7 วัน

มิวนคิ - นอยชวานสไตน – นเูรมเบริก - ปราสาทไฮเดลเบริก
 โรเธนเบิรก ออบ เดียร เทาเบอร – เวอืรซบวรค - แฟรงกเฟริต
โคโลญจน - DESIGNER OUTLET ROERMOND - ดุสเซลดอรฟ

วนัหนึง่ กรงุเทพฯ        (ไทย)
17.30 น. �พรอมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก
20.30 น.ëออกเดินทางสูเมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 373

(æบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบิน)
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วันสอง ดไูบ – มวินคิ – ฟสุเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – มวินคิ   (ยเูออี –
เยอรมนั)

00.50 น. Pถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
03.30 น. ëเดินทางสูเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 53

(æบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบิน)
07.10 น. Pถึงสนามบินเมืองมวินคิ ประเทศเยอรมนี ผานพธีิการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว เดินทางสู

เมอืงฟสุเซน เมืองชนบทเล็กๆ ท่ีต้ังอยูสุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุงเรอืงในอดตีต้ังแตยคุโรมัน
ท่ีใชเมืองน้ีเปนจดุแวะพักขนถายสินคาและซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ เมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรีย
ตอนใตของเยอรมนี             ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดานทัศนียภาพอันเปนท่ี
กลาวถึง  ชมทิวทศันริมสองขางทางที่เต็มไปดวยความเขียวขจีของขุนเขา

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานข้ึน
สู ปราสาทนอยชวานสไตน ซึ่งเปนปราสาทตั้งอยูในเทือกเขา
แอลป สรางในสมัยพระเจาลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรีย ในชวง
ค.ศ. 1845-86 เปนปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแหงหน่ึง
ของโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนบนหินผาขนาดใหญยักษ สูง
กวา 200 เมตร เหนือเกาะแกงของแมนํ้าพอลลัท เขาชม
ปราสาทนอยชวานสไตน  เปนปราสาทหลังใหญสีขาว ตั้งอยู
กลางปาเขาลําเนาไพร ที่ซึ่งมสีีสันแปลกแปลง แตกตางไปในแต
ละฤดูกาลได ปราสาทหลังน้ีเพิ่งไดรับขนานนามวา นอย
ชวานสไตน ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริยลุดวิกที่ 2 ไดเสด็จ
สวรรคตแลวในป 1886 เท่ียวชมหองตางๆ อาทิ หองทรง
งาน, หองบรรทม, หองฮอลลท่ีใชในการแสดงโอเปราและคอนเสิรต แมกระทั่งราชาการตูนอยาง
วอลทดิสนียยงัไดจาํลองแบบปราสาทแหงนีไปเปนปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ
ของดิสนียแลนด สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich)

ค่ํา æบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูทีพ่ักã ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับ
เดียวกัน

วนัสาม จตัรุสัมาเรยีน – พระราชวงันมิเฟนเบริก - นเูรมเบริก
(เยอรมนั)

เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  นําทาน
มาถายภาพพระราชวังนิมเฟนเบิรก (Nymphenburg
Palace) นิมเฟนเบิรกเปนวังฤดูรอนของ พระราชวงศ
ผูปกครองบาวาเรยี ผูริเร่ิมสรางปราสาทคือเฟอรดินานด
มาเรีย เจาชายอีเล็คเตอรแหงบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา
อเด ลเลดแหงซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโน
บาเรลลิในป ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองคแรก,
แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจาชาย อีเล็คเตอรแหงบา
วาเรียสวนกลางของวังสรางเสร็จในป ค.ศ. 1675 กอนขับ
รถพาชมสถานที่สําคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเดนท
ฯลฯ นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยานเมืองเกา ท่ีมี
สถาปตยกรรมอันเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของมิวนิค เซน
ศาลาวาการเกาในรปูแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระท่ีมีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระให
ทุกทานชอปปงตามอธัยาศัย
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กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเมอืงนเูรมเบริก (Nuremberg) เมืองท่ีไดรับสมญา
นามวาเมืองแหงเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเปนคนที่ชื่นชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา
สลับซับซอน ปราสาทราชวังแบบในการตนู ทางเดนิโรยกรวด ปูหินแบบยคุกลาง โบสถสวยเกาแก หิมะ
ท่ีปกคลุมขาวโพลนไปท่ัวท้ังเมือง ตองท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิรกน้ันเสมือนดงัเมืองแหงเทพนิยายท่ีไดรับ
การรักษาเอาไวไดอยางสมบูรณ จากน้ันนําทาน เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายกุวา 900 ป ผานชม เมาท
ฮาล โรงเก็บสวยภาษีอากรในอดีตที่ถือเปนอาคารประวัติศาสตรอีกแหงหน่ึงของเมืองนูเรมเบิรก
จากน้ันนําทานชมบรเิวณ จัตรุัสกลางใจเมอืง (HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนัดขนาดใหญประจําเมือง
อันถือเปนตลาดนัดคริสตมาสท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเยอรมนี ดานตะวันออกของตลาดมี โบสถพระแม
มาเรยี (FRAUENKIRCHE) จุดเดนคือ มีนาฬิกาตุกตาไขลานที่หนาจั่วของโบสถพระแมมาเรีย ตัวนาฬิกา
และตุกตาประดับนี้ถูกสรางเพิ่มเติมภายหลังในป ค.ศ. 1509 เพื่อเปนการรําลึกถึง พระราชกฤษฎีกา
ทองคําป 1356 ท่ีตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคารลท่ี 4 แหงจักรวรรดิโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์

ค่ํา æบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก ã ณ Centro Hotel Nurnburg หรือระดับ
เดียวกัน

วันสี่ โรเธนเบริก – วรูซเบริก์ – แฟรงกเฟรติ
(เยอรมนั)

เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดนิทางสู เมืองโรเธนบวรก แหงเทาเบอร
ไดกลายเปนสวนหนึ่งในประวัติศาสตรของเสนทางสายโร
แมนติกของเยอรมนี เขาสูเขตเมืองเกา ซึ่งเปนศูนยกลาง
เมืองทางประวัติศาสตรและแนวกําแพงปองกันเมือง
ดั้งเดิม บงบอกถึงความรุงเรืองของเมืองที่ทําการคา
ไวน, โค, กระบือและขนสัตว ท่ีมีมาต้ังแต ค.ศ.1274
จัตุรัสใจกลางเมืองเปนที่ตั้งของ อาคารเทศบาลเมือง
และโบสถเซนตจาคอบ อิสระใหทานมีเวลาไดเก็บภาพ
ประทับใจ ยอนความทรงจําในยุคอัศวินหรอืขุนนางเรือง
อํานาจในยคุกลางหรอืเลือกซ้ือสินคาตางๆท่ีผลิตในเมืองน้ี

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู เ มือง วูรซ เบริ์ก
(WUERZBURG)              เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแควนบาวาเรีย ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าเมนซึง่
เปนอีกแหลงเพาะปลูกองุนเพือ่ผลิตไวนของเยอรมัน และเปนเมืองท่ีไดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก
จากองคการยเูนสโก นําทานชมความงดงามของเมืองมรดกโลกเมืองน้ี โดยเริม่จาก ศาลาวาการเมอืง
(City Hall) และแวะถายรูปกับ มหาวหิารแหงเมืองวูรซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สรางขึ้นเมื่อ คศ.
788 และในการกอสรางระหวางป 1040 - 1225 ไดรับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก จึงทําให
ภายนอกมหาวิหารสรางแบบโรมาเนสก จากนั้นนําทานแวะถายรปูกับ Wurzburg Residence สรางขึ้น
ในสมัยศตวรรษท่ี 10 ซึง่อดีตคือพระราชวังเกา สรางแบบสถาปตยกรรมบาโรก และไดมีการบูรณะ
หลายคร้ังเน่ืองจากถูกทําลายจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นําทานเดนิทางสูเมอืงแฟรงกเฟรติ (Frankfurt)

ค่าํ æบริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เขาสูท่ีพักã ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรอืระดับ
เดียวกัน

วนัหา ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบริก – แฟรงกเฟรติ – จตรุสัโรเมอร
(เยอรมนั)

เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางสูเมอืงไฮเดลเบริก (Heideberg) เมืองน้ีมี
ความนาสนใจมากทั้งในแงประวัติศาสตรของเมือง เปนเมืองมรดกโลก และปจจุบันไฮเดลเบิรกก็เปน
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เมืองท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองของการผาตัดหวัใจ ท่ีไดช่ือวาดีท่ีสุดในโลก นําทานเขาชม ปราสาทไฮเด
ลเบิรก ตั้งอยูบนเนินเขาโดยรอบมีปาละเมาะแสนสวยใหนักทองเที่ยวสามารถเดินเลนไดบริเวณปาร
กของปราสาทจะมีตนไมใหญอยางตนเบิช ตนเมเปล ตนโอค เม่ือข้ึนไปอยูบนเนินเขาท่ีต้ังของปราสาท
จะมีจุดชมวิวท่ีจะมองลงไปดูตัวเมืองเกาไฮเดลเบิรก และยงัเห็นแมนํ้าเนคคาร ท่ีไหลผาน ตัวเมืองไฮเด
ลเบิรกอีกดวย ปราสาทไฮเดลเบิรกน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการกอสรางตอเนื่องกวา ๔๐๐ป ตัวอาคาร
ดานนอกและตัววังเกาเปนศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค สวนอีก๒อาคารท่ีอยู ทางตะวันออกและทาง
เหนือสรางเ ม่ือศตวรรษที่  ๑๖ ซ่ึงถือวา เปนอาคารที่ มี ช่ือเสียงและมีความสําคัญทางดาน
สถาปตยกรรม ของเยอรมัน นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิรกยงัมีหองเก็บไวนซ่ึง บรรจไุวในถังโอคบม
ท่ีเปนไวนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

กลางวัน æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสูเมอืงแฟรงกเฟริต (Frankfurt) ต้ังอยูริมฝงแมนํ้า
ไมล เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยโุรป ปจจุบันแฟรงกเฟรตเปนศูนยกลางทางการเงนิ
ของยุโรปที่ใหญเปนอันดับ 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเฟรตเปนเมืองแหงอาคารสูงระฟา จึงได
ฉายาวา Mainhatten เม่ือดูอยางใกลชิดก็จะเผยใหเห็นเสนหของเมืองใหญ ท่ีมีบานเรือนท่ีสวยงาม
เกาแกท่ีไดรบัการบูรณะไวต้ังอยูใจกลางเมือง หลังจากน้ันนําเท่ียว ชมจตัรุสัโรเมอร (Romerberg) ซ่ึง
เปนจตัรุสัท่ีเกาแกท่ีสุดในเมือง ดานขางก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา
การเมือง ซึ่งอยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร

ค่ํา æบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เขาสูที่พักã ณ Plaza Frankfurt Congress Hotel หรือระดับ
เดียวกัน

วันหก         โคโลญจน – มหาวิหารโคโลญจน – DESIGNER OUTLET ROERMOND
(เยอรมนั)

เชา æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ภัตตาคารนําทานเดินทางสู เมืองโคโลญจน
(Cologne) เปนหน่ึงในเมืองท่ีเกาแกท่ีสุดในโซนตะวันตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสรางโดยชาวโรมัน และเปน
เมืองใหญอันดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี นําทานถายรูปดานหนามหาวิหารโคโลญจน หรอื เคิลนโดม
เปนโบสถศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงเมืองโคโลญจนประเทศเยอรมนี ใชเวลา
สรางถึง 600 ปโดยเร่ิมกอสรางต้ังแตป ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงท่ีป ค.ศ. 1880 เพือ่อทิุศใหแกนักบุญ
ปเตอรและพระแมมารี และมีโกศทองของกษตัรยิท้ังสามถูกเก็บไวในตัววิหารดวย นอกจากน้ียังไดรับ
การขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ค.ศ.1993 อีกดวยจากนั้นนําทานเดินทาง
สู DESIGNER OUTLET ROERMOND อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ใหเวลาทานไดอิสระชอปปงสินคาแบ
รนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BURBERRY, BILLABONG , CALVIN KLEIN , DIESEL , CLARKS ,
ARMANI ,FOSSIL , FURLA และอื่นๆอีกมากมาย  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเมืองดุสเซสดอรฟ
เพือ่เดนิทางสูสนามบิน

21.15 น.ëออกเดินทางสู เมืองดไูบ สหรฐัอาหรับเอมเิรตส โดยสายการบินเอมเิรตส แอรไลน เท่ียวบินท่ี EK 58
(æบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครือ่งบิน)

วนัเจด็       ดไูบ – กรงุเทพ
(ยเูออี – ไทย)

05.40 น. Pเดินทางถึงเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง
09.40 น. ëออกเดินทางสูสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบิน เอมเิรตส แอรไลน เทีย่วบนิที่ EK 372

       (æบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)
19.15 น. Pเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
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รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสดุวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา

อตัราคาบรกิาร
  เด็ก (อายตุ่าํกวา 12 ป ไมมเีตยีง) ลดทานละ   2,000 บาท
  พักเดี่ยว     เพิ่มทานละ 10,000บาท

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม
โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้โปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถือวาทาน

รบัทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั
อัตรานี้รวม
ü คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมเิรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)
ü คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสทิธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่
ไมสามารถเขา พักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชมุ เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ)
ü คาวีซาเชงเกน (สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมทุกกรณี)
ü คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ü คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ
ü คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
ü คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ü หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป)

อัตรานี้ไมรวม
û คาภาษมีลูคาเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3% กรณตีองการใบเสรจ็
û คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน
û คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมในหองพัก พนักงานยกกระเปา
û คาทปิคนขบัรถทองถิน่  (2 ยโูร x 5 วนั = 10 ยโูร)
û คาทปิหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 7 วนั = 700 บาท

เงื่อนไขในการจองทัวร
1. สําหรบัการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน
3 วัน)
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กาํหนดการเดินทาง ราคา

กุมภาพันธ 14-20 ก.พ. 2562 44,900

มีนาคม 7-13 / 28 ม.ีค.-3 เม.ย. 2562 44,900

เมษายน
4-10 เม.ย. 2562 45,900

12-18 เม.ย. 2562 55,900

พฤษภาคม 3-9 / 17-23 พ.ค. 2562 45,900
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4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซาหรือวัน
เดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี
ทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

การยกเลิกและคืนคาทัวร
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ คาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจรงิ
7. กรณวีซีาถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีาไมผาน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวี
ซาและ คาบริการยืน่วีซา คามัดจําตัว๋เครือ่งบินหรอืคาตัว๋เครือ่งบิน เปนตน

หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงิน
โดยหัก
 เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบ
ใดๆ
 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัย
ธรรมชาติ ปญหาการเมือง  เปนตน
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสรจ็ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการ
เขาประเทศไมวา กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรอืท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัท
 จะถือวาทานรบัทราบและยอบรับเงือ่นไขตางๆ ของบรษัิทฯท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด
5. สําหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือทีนั่ง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สาย
การบินกําหนด  เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่น
ไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินและอํานาจในการใหท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีสายการ
บินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน
6. โรงแรมท่ีพกัในยโุรปสวนใหญไมมีเครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากเปนภมิูประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหองพัก 3
ทาน  (TRIPPLE  ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม

เอกสารเบือ้งตนในการขอยืน่วีซาประเทศเชงเกนระยะเวลาในการยืน่ 15 วนัทําการ ผูเดนิทางตองมาสแกน
ลายนิ้วมอื ณ สถานทตู ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการยืน่วซีาแตละสถานทตูมคีวาม
ตางกนัและอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได โปรดสอบถามกบัเจาหนาทีอ่กีครัง้เพือ่ความถกูตองในการเตรยีมตวั
เพือ่ยืน่วซีา)

1. พาสปอรต ท่ียังไมหมดอาย ุและมีอายไุมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุหากมีพาสปอรตเลมเกา ไมวาจะ
เคยมีวีซาใน  กลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพ่ือเปนการงายตอการอนุมัติวีซา

2. รูปถายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (**ตองมีฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน และมีอายุไมเกิน 6 เดือน และ
เหมือนกนัท้ัง 2 รูป)
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3. สําเนาทะเบยีนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / หรอืสําเนาบัตรขาราชการ / สําเนาทะเบยีนสมรส พรอมแปล
เปนภาษาองักฤษ (ถาม)ี

4. ใบรับรองการทาํงานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาองักฤษเทานัน้ โดยระบุตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยโุรปหลังจาก
น้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

5. กรณีท่ีเปนเจาของกิจการขอใบทะเบียนการคาและหนงัสอืรบัรองทีค่ดัไวไมเกนิ 3 เดอืน  พรอมวัตถุประสงค
หรือใบเสียภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอนหลัง 6 เดือน (พรอมแปลเปนภาษาองักฤษ)

6. STATEMENTยอนหลงั 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอและมี
จํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการ
เดินทางและสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนาสถานฑตูไมรบัพจิารณาบญัชกีระแส
รายวนั

7. กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด นอกเหนือจาก
เอกสารขอ 1-6 แลว ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย
และการกลับ มาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย

8. กรณีท่ีเปนนักเรยีน นักศึกษา จะตองมี หนงัสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษาภาษาองักฤษ (ตวัจริง)
เทาน้ัน

9. กรณีท่ีเดก็อายตุ่าํกวา 20 ป เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาทานใดทานหน่ึง จะตองทําจดหมายยนิยอมเปน
ภาษาองักฤษ โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไป
กับอีก ทานหน่ึงได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต โดยมีนายอาํเภอหรอืผูอํานวยการเขตลงลายมอื
ชื่อและประทับตรารับรองจากทาง ราชการอยางถูกตอง

10. การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร
และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอยืน่คํารอง
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ังหากสถานทูตมีการสุมเรยีกสัมภาษณบางทานทางบริษัทฯขอความ
รวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพท้ังน้ีบริษัทฯจะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทาน
จัดสงเอกสารดงักลาวเชนกัน

11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบรษิทัฯ

12. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯทางบริษัทฯจะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดระบุโดยท้ังหมด

13.     การยื่นวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น และชําระคาวีซา 3,500
ถึงสามารถ

         ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได
** เอกสารประกอบการยืน่วซีาเปนภาษาองักฤษเทาน้ัน และทางบรษิทัไมมนีโยบายรบัแปลเอกสาร

หากทานตองการใหทางเราดําเนนิการแปลเอกสารให มีคาใชจายเพิม่เติมฉบบัละ 500 บาท **
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แบบฟอรมรายละเอยีดเพิม่เตมิ (สาํคญัมาก)
**ขอมลูนีใ้ชเพือ่นดัหมายควิวซีากบัสถานทตู ไมสามารถแกไขภายหลงัได
กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหครบถวน เพือ่ประโยชนของตวัทานเอง

 คําถามเปนภาษาไทย เพือ่ใหทานเขาใจงาย
แตกรณุาตอบคาํถามเปนภาษาองักฤษตวับรรจง เทานัน้ ***

ชือ่ – นามสกลุ ผูเดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วนั /เดอืน / ป (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปจจบุัน ...............................สัญชาตโิดยกาํเนิด หากตางจากปจจุบัน……………………………………………….……..
ทีอ่ยูปจจบุนัทีส่ามารถตดิตอได
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหสัไปรษณยี........................................

โทรศพัท (มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเปนผูเยาว กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสญัชาติของผูมอีาํนาจปกครอง/
ดแูลผูเยาว

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

สถานทีท่ํางานหรอืสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) .............................................................................................

ที่อยูที่ทํางานหรอืสถานศึกษา..........................................................................................................................

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.........................................
ตาํแหนงงาน ..................................................................................................................................................

โทรศัพทที่ทํางาน..........................................โทรสารทีท่าํงาน.........................................................................
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รายไดตอเดอืน......................................บาท  รายไดอืน่.....................................จาํนวน.................................

แหลงที่มา........................................................................................................................................................

สถานภาพ rโสดr แตงงาน rแตงงาน (ไมจดทะเบยีน) rหมาย r หยา

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

ชื่อ-นามสกุล  คูสมรส ..................................................................................................................................
วนัเกิด คูสมรส................................................................................................................................................
จงัหวดัทีเ่กดิของคูสมรส..................................................สัญชาติของคูสมรส.................................................

วซีาเชงเกนทีเ่คยไดรบัในระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา
 ไมเคย
 เคยได   ใชไดตัง้แตวนัที.่.........................................ถงึวนัที.่...............................................................
เคยถกูพมิพลายนิว้มอืเพือ่การขอวซีาเชงเกนกอนหนานี้

ไมเคย
เคย (กรุณาระบวุนัที ่หากทราบ)......................................................................................................
ทานเคยถกูปฏเิสธวซีาหรอืไม
ไมเคย
เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผดิชอบคาใชจายในการดาํรงชพีระหวางการเดินทางและพาํนักของผูรองขอ
ตวัผูขอวซีาเอง       มผีูอืน่ออกให

                                                                 โปรดระบ ุชื่อ-นามสกลุ............................................
                                                                 ทีอ่ยู…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
 หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีาเปนดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมมสีวนเกีย่วของใดๆ
ทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิทัเปนเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแกผูเดนิทางเทานัน้


