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วนัแรก กรุงเทพฯ                  (ไทย) 
22.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 
 

ดุลเซลดอฟ - มหาวิหารโคโลญจน ์– โคเฮม – แฟรงกเ์ฟริต 

ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – มหาวิหารแห่งสตารบ์ูรก์ - ลูเซิรน์  

สะพานไมช้าเปล – ยอดเขาพิลาตุส – เมืองซูก - เมืองซูริค 
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วนัท่ีสอง ดูไบ-ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน ์- โคโลญจน ์    (ยูเออี-เยอรมนี) 
01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

04.45 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   
08.30 น. เดินทางสู่ เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK55 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.25 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสมัภาระแลว้ น าทา่นเดินทาง
สู่เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เป็นหน่ึงในเมืองที่ เกา่แกท่ี่ สุดในโซนตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสรา้งโดยชาวโรมนั 
และเป็นเมืองใหญอ่นัดบัที่ ส่ีของประเทศเยอรมนี น า
ท่านถ่ายรูปดา้นหน้ามหาวิหารโคโลญจน์ หรือ 
เ คิ ล ์น โ ด ม  เ ป็ น โ บ สถ์ศ าสน าค ริ ส ต์ นิ ก า ย
โรมนัคาทอลิกที่ มีช่ือเสียงที่ สุดแห่งเมืองโคโลญจน์
ประเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสร้างถึง 600 ปีโดยเร่ิม
กอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 1248 และส้ินสุดลงที่ ปี ค.ศ. 
1880 เพ่ืออุทิศใหแ้กน่ักบุญปีเตอร์และพระแมม่ารี 
และมีโกศทองของกษัตริยท์ ัง้สามถูกเก็บไวใ้นตัว
วิหารดว้ย นอกจากน้ียงัไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ Holiday Inn Dusseldorf - Hafen หรือเทียบเทา่ 
วนัท่ีสาม โคโลญจน์ - โคเฮม - แฟรงกเ์ฟริต - ชมจตัุรสัโรเมอร ์               (เยอรมนี) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัจากนั้นจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโคเฮม (Cochem) 

เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักโรแมนติกแหง่หน่ึงซ่ึงพ้ืนที่สว่นใหญข่องเมืองจะเป็นแมน่ ้าและเทือกเขา การปลูกบา้นเรือนตา่งๆ
ตามแนวสันเขา จุดเดน่ของเมืองนั้นคือยอดเขาเป็นที่ ต ัง้ของ ปราสาท Reichsburg Castle ที่ มีอายุเกือบ 1,000 ปี 
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองที่ ลอ้มไปดว้ยไร่องุน่และแมน่ ้าโมแซล (Mosselle river) ไหลผา่นใจกลางเมือง  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt) 
ตัง้อยู ่ริมฝ่ังแม่น ้าไมล ์เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และ
การเงินของยุโรป ปัจจุบนัแฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางทาง
ก า ร เ งิ น ข อ ง ยุ โ ร ป ที่ ใ หญ่ เ ป็ น อัน ดับ  2  ร อ ง จ าก
ลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองแห่งอาคารสูงระฟ้า จึงได ้
ฉายาว่า Mainhatten เม่ือดูอย่างใกลชิ้ดก็จะเผยใหเ้ห็น
เสน่ห์ของเมืองใหญ ่ที่ มีบา้นเรือนที่ สวยงามเกา่แกท่ี่ ไดร้ับ
การบูรณะไวต้ ัง้อยูใ่จกลางเมือง หลงัจากนั้นน าเที่ ยว ชม
จตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่ เกา่แกท่ี่ สุดใน
เมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียง
เหนือของจตุัรัสโรเมอร์ อิสระอาหารค า่เพ่ือความต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือส้ินคา้และท่องเท่ียวตามอธัยาศยั 
ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ Dorint Main Taunus Frankfurt/Sulzbach หรือระดบัเดียวกนั  
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วนัท่ีส่ี แฟรงกเ์ฟริต - ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – สตราสบูรก์ - มหาวิหารแหง่สตราสบูรก์  

                          (เยอรมนี - ฝรัง่เศส) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ เมืองเกา่แกต่ ัง้แตยุ่ค

กลางที่ ต ัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต อิสระใหท้า่นเดินเที่ ยวชม ตวัเมืองเก่าไฮเดลเบิรก์ ริมฝ่ังแมน่ ้าเนคคาร์
ที่ มีบรรยากาศสวยงาม น าท่านเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยู ่บนเนินเขาโดยรอบมีป่าละเมาะแสนสวยให้
นักทอ่งเที่ ยวสามารถเดินเลน่ไดบ้ริเวณปาร์กของปราสาทจะมีตน้ไมใ้หญอ่ยา่งตน้เบิช ตน้เมเป้ิล ตน้โอค้ เม่ือขึ้นไปอยู่
บนเนินเขาที่ ต ัง้ของปราสาทจะมีจุดชมวิวที่ จะมองลงไปดูตวัเมืองเกา่ไฮเดลเบิร์ก และยงัเห็นแมน่ ้าเนคคาร์ ที่ ไหลผา่น 
ตวัเมืองไฮเดลเบิร์กอีกดว้ย ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการกอ่สรา้งตอ่เน่ืองกวา่400 ปี ตวัอาคารดา้นนอก
และตวัวงัเกา่เป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนสซองค ์สว่นอีก 2 อาคารที่ อยูท่างตะวนัออกและทางเหนือสรา้งเม่ือศตวรรษ
ที่  16 ซ่ึงถือวา่เป็นอาคารที่ มีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมของเยอรมนี นอกจากน้ีปราสาทไฮเด
ลเบิร์กยงัมีหอ้งเก็บไวน์ซ่ึงบรรจุไวใ้นถงัโอค๊บม่ ที่ เป็นถงัไวน์ที่ ใหญท่ี่ สุดในโลก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลก
ดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแหง่ แควน้อลัซาส (Alsace) แหง่ฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ เรียกไดว้า่ 
มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สต
ราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัย
โบราณเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ใหช้าวเมือง
ปัจจุบนัไดช่ื้น น าทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสที่
มีขนาดที่ ใหญ่ที่ สุดซ่ึงตัง้อยู ่บริ เวณใจกลางของ
เมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นที่ ต ัง้ของ 
รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร์ ผูท้ี่ มีบทบาทส าคญั
ในเร่ืองสงครามการปฏิวติัของประเทศฝรั่งเศส น า
ทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแห่งสตราสบูรก์ มีความ
สูงอยูท่ี่  142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นระหวา่งปี 1176 
ถึง 1439 ที่ สรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดน่เห็นแตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท์ี่ สูงที่ สุดในประเทศ
ฝรั่งเศส  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  7Hotel & Spa หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหา้ กอลมาร ์- ลเูซิรน์ - รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล               (ฝรัง่เศส-สวิสฯ) 
เชา้           บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นเดินทางสู ่เมืองกอลมาร ์(COLMAR) เมืองศูนยก์ลาง

การทอ่งเที่ ยวอนัดบัสองของแควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมืองที่ ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งมาก 
น าทา่นชมเขตเมืองเก่ากอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตที่ มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่  16-17 ตัง้อยู ่
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ซ่ึงบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองส์อนังดงาม เป็นยา่นที่ มีฉายาวา่ “เวนิสนอ้ย” (LITTLE VENICE) ยา่นที่ ได ้
ช่ือมาจากลกัษณะของบา้นเรือนที่ ต ัง้อยูบ่นสองฝ่ังคลอง ตัง้อยูติ่ดกบัแมน่ ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ  และมีบา้น
ไมแ้บบเกา่แกส่ไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น  อดีตหัวเมืองโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนที่ ไดร้ับสมญานามวา่ หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท้ี่ แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา 
สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ น าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเปล หรือสะพาน
วิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท้ี่ เกา่แก่ ที่ สุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลกัษณ์
และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานที่ แข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือม
ตอ่ไปยงัป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้า จั่วแตล่ะชอ่งของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก 
ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้นใหมเ่กือบหมด น าทา่นชม รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท์ี่ ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองที่
หวัของสิงโตจะมีโลห่ ์ ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกั
โดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ 
ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ที่ เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้ง
ปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท์ี่  16 อิสระอาหารค า่เพ่ือความต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือส้ินคา้และท่องเท่ียวตาม
อธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูท่ี่ พกั  ณ Ibis Styles Luzern City หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีหก ลูเซิรน์ – ยอดเขาพิลาตุส - ซูก – สนามบินซูริค            (สวิสฯ-ดูไบ) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ยอดเขาพิลาตุส (Mt.Pilatus) หรือ

ภูเขามงักร เป็นยอดเขาคูบ่า้นคูเ่มืองลูเซิร์น มีความสูงราว 2,120 เมตร 
เราจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐ 
รวมทัง้ความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป์  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซูก 
เคยเป็นเขตปกครองที่ มีรายไดเ้ฉลี่ ยนอ้ยที่ สุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองที่ รวยที่ สุด
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีเขตเมืองเกา่ที่ กต่ ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 13 
อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่ มีวิว
ทะเลสาปที่สวยที่ สุดแหง่หน่ึงของประเทศ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองซูริค 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินที่  EK 86 (บริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรงุเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 
06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดไูบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง  
09.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
******************************** 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 
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อตัราค่าบริการ  
  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000  บาท 
  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
**ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่พีเรียดเดือนมกราคม 2563 เป็นตน้ไป  

ช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

มีนาคม 5-11 มี.ค. 2563 45,900 

เมษายน 
8-14 เม.ย. 2563 45,900 

28 เม.ย.-4 พ.ค. 2563 42,900 
พฤษภาคม 20-26 พ.ค. 2563 42,900 
มิถุนายน 16-22 มิ.ย. 2563 42,900 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซา่เชงเกน้ (โดยประมาณ) 
ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น
ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกุลเงินบาทนั้นข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 
12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  
6-11 ปี 

ราคาเด็ก 
อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 
อิตาลี 2,500 1,600 400 
ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีที่ ไมส่ามารถเขา้พกัที่
เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่/ทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มเชงเกน้ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (10 ยูโร/ทริป) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 
ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร์ เสือยงค ์
       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร์ เสือยงค ์

 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดสว่นที่ เหลือท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากทา่นที่ ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ที่  กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด (ในกรณีที่ ย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่ เกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และ
คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหต ุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 
 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  
 ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 
 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  
 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่ มีคุณสมบติัตามที่สายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมม่ีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
และอ านาจในการใหท้ี่ นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่ สายการบินตอนเวลาที่ เช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมที่ พกัในยุโรปส่วนใหญไ่มม่ีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศที่ มีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 
ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี
การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 
1. พาสปอรต์ที่ ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก่็ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้นและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ยตอ้ง

เห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่นั้น หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   
4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทที่ ทา่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่ เร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาที่ ขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั
ครบก าหนด  

5. กรณีที่ เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย
ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ที่ มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า
กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ที่ จะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถที่ จะใชจ้า่ยได ้
อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่
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เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่
รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีที่ บริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางท ัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง
บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ
รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลที่ จดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีที่ เป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  
9. กรณีที่ เด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่ บิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ที่ วา่การอ าเภอหรือเขต 
โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเกี่ ยวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานที่ เกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  
11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าที่ ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การย่ืนวีซา่นั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นั้น ถึงสามารถด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวีซา่
ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 
หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 
ดูแลผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารท่ีท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ่ื้น.....................................จ านวน................................. 
 

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคูส่มรส................................................. 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 
ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ่ื้นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บรษิทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


