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วนัแรก กรุงเทพฯ             (ไทย) 

17.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T        

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวก 

มิวนิค จตัุรสัมาเรียนพลทัซ ์เมืองนูเรมเบิรก์ แฟรงคเ์ฟิรต์ 

เมืองโรเธนเบิรก์ ออบ เดอร ์เทาเบอร ์เมืองไฮเดลเบิรก์  

สตารสบรูก์ กอลมา เมืองซกู เมืองลเูซิรน์  
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21.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 373 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีสอง ดูไบ-มิวนิค-พระราชวงันิมเฟนบูรก์-จตัุรสัมาเรียน-เมืองนูเรมเบิรก์     (ยูเออี-เยอรมนี) 

00.50 น. ถึงสนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง   

04.05 น. เดินทางสูเ่มืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

08.35 น. ถึงสนามบินเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่นถา่ยรูปบริเวณ

ดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูรก์ (Nymphenburg Palace)  เป็นวงัฤดูรอ้นของพระราชวงศผู์ป้กครองบาวาเรีย ผู ้
ริเร่ิมสรา้งปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์มาเรีย เจา้ชาย อีเล็คเตอร์

แหง่บาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแหง่ซาวอยตามแบบของ

สถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลงัจากทรงมี 

พระโอรสองคแ์รก, แม็กซิมิลเลียน ท่ี 2 เอ็มมานูเอลเจา้ชาย อี

เล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย ส่วนกลางของวงัสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 

1675 กอ่นขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวง

เรสซิเดน้ท ์ฯลฯ น าทา่นสูบ่ริเวณ จตัุรสัมาเรียน ยา่นเมืองเกา่ท่ี

มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่ ส าคญัของมิวนิค เซน่ ศาลาวา่การเกา่  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์

แมพ่ระที่ มีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิรก์ (Nuremberg)  เมืองท่ีไดร้ับ

สมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน หากใครเป็นคนท่ีช่ืนชอบความสวยงามของธรรมชาติ ขุนเขา

สลบัซบัซอ้น ปราสาทราชวงัแบบในการ์ตูน ทางเดินโรยกรวด ปูหินแบบยุคกลาง โบสถส์วยเกา่แก ่หิมะท่ีปกคลุมขาว

โพลนไปทั่วทัง้เมือง ตอ้งท่ีน่ีเลยเพราะนูเรมเบิร์กนั้นเสมือนดงั เมืองแห่งเทพนิยายท่ีไดร้ับการรักษาเอาไวไ้ดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ จากนั้นน าทา่น เดินชมเมืองโบราณท่ีมีอายุกวา่ 900 ปี ผา่นชม เมา้ทฮ์าล ์โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตท่ี

ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหน่ึงของเมืองนูเรมเบิร์ก  จากนั้นน าท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง 

(HAUPTMARKT) ซ่ึงมีตลาดนัดขนาดใหญป่ระจ าเมือง อนัถือเป็นตลาดนัดคริสตม์าสท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศเยอรมนี 

ดา้นตะวนัออกของตลาดมี โบสถพ์ระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเดน่คือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานท่ีหนา้จั่ว

ของโบสถพ์ระแมม่าเรีย ตวันาฬิกาและตุ๊กตาประดบัน้ีถูกสรา้งเพ่ิมเติมภายหลงัในปี ค.ศ. 1509 เพ่ือเป็นการร าลึกถึง 

พระราชกฤษฎีกาทองค าปี 1356 ท่ีตราข้ึนตามพระราชบญัชาของจกัรพรรดิคาร์ลท่ี 4 แห่งจกัรวรรดิโรมันอนั 

ศกัด์ิสิทธ์ิ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สู่ท่ีพกั  ณ Congress Hotel Mercure Nurnberg an der Messe หรือ

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม เมืองโรเธนบวรก์-เมืองแฟรงกเ์ฟริต-จตัุรสัโรเมอร ์           (เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่

เมืองโรเธนบวรก์  แหง่เทาเบอร์ ไดก้ลายเป็นสว่นหน่ึงในประวติัศาสตร์

ของเสน้ทางสายโรแมนติกของเยอรมนี เขา้สูเ่ขตเมืองเกา่ ซ่ึงเป็น

ศูนยก์ลางเมืองทางประวติัศาสตร์และแนวก าแพงป้องกนัเมืองดัง้เดิม บง่

บอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองท่ีท าการคา้ไวน์, โค, กระบือและขนสตัว ์ท่ีมี

มาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จตุัรสัใจกลางเมืองเป็นท่ีตัง้ของ อาคารเทศบาลเมือง
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และโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อิสระใหท้า่นมีเวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอศัวินหรือขุนนางเรืองอ านาจ

ในยุคกลางหรือเลือกซ้ือสินคา้ตา่งๆท่ีผลิตในเมืองน้ี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เมืองแฟรงกเ์ฟริต (Frankfurt) ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้าไมล ์

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการเงินของยุโรป ปัจจุบนัแฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นศูนยก์ลางทางการเงินของยุโรปท่ีใหญเ่ป็น

อนัดบั 2 รองจากลอนดอน  แฟรงกเ์ฟิร์ตเป็นเมืองแหง่อาคารสูงระฟ้า จึง

ไดฉ้ายาวา่ Mainhatten เม่ือดูอยา่งใกลชิ้ดก็จะเผยใหเ้ห็นเสน่หข์องเมือง

ใหญ ่ท่ีมีบา้นเรือนท่ีสวยงามเกา่แกท่ี่ไดร้ับการบูรณะไวต้ัง้อยูใ่จกลางเมือง 

หลงัจากนั้นน าเท่ียว ชมจตัุรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ี

เกา่แกท่ี่สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City 

Hall หรือศาลาวา่การเมือง ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตุัรัส

โรเมอร์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ NH Frankfurt Airport West หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี Wertheim Village Outlet-เมืองมนัไฮม-์พระราชวงัมนัไฮม ์      (เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ WERTHEIM VILLAGE OUTLET ให ้

เวลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายกวา่ 100 รา้นคา้และรา้นอาหาร อาทิ เชน่  ADIDAS, CALVIN KLEIN, 

BIRKENSTOCK, COACH, FRED PERRY, LONGCHAMP, MICHAEL KORS, NIKE, PANDORA, 

SAMSONITE, VERSACE และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ถึงเวลา

อนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองมนัไฮม ์เป็นเมืองทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนี มีประชากรราว 

315,000 คน เป็นเมืองใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าไรน์ท่ีจุดบรรจบกบัแมน่ ้า

เน็คคาร ์และไดร้ับการขนานนามวา่เป็น City Of Square ซ่ึงมาจากเอกลกัษณ์ส าคญัของผงัเมืองท่ีเป็นกรอบส่ีเหลี่ ยม 

น าทา่นผา่นชม Jesuit Church โบสถเ์กา่แกป่ระจ าเมืองซ่ึงสรา้งข้ึนตัง้แต ่ค.ศ. 1733-1756 สรา้งจากหินทรายสีแดง

ภายในท าจากหินออ่นเป็นสไตลค์ลาสสิคยุคบาร๊อคตอนปลาย จากนั้นน าทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวงัมนัไฮม ์

หรือ Mannheim Baroque Palace ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีสรา้งในรูปแบบบาร๊อคท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศเยอรมนี สรา้งใน

สมยัของเจา้ชายอิเลคเตอร์ คาร์ล ฟิลิปท่ี 3 แห่งพาลาทิเนต ปัจจุบนัอาคารส่วนใหญใ่ชเ้ป็นอาคารของมหาวิทยาลยั

มนัไฮม ์

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ NH Hirschberg Heidelberg หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ เมืองไฮเดลเบิรก์-เมืองสตราสบูรก์-แควน้อลัซาส-เมืองกอลมาร ์   (เยอรมนี-ฝรัง่เศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัจากนั้นน าทา่น

เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ เมืองเกา่แกต่ัง้แตยุ่คกลางท่ีตัง้อยู ่ทาง
ตอนใตข้องเมืองแฟรงค์เฟิร์ต อิสระใหท้่านเดินเท่ียวชม ตัวเมือง

เก่าไฮเดลเบิรก์ ริมฝั่งแม่น ้าเนคคาร์ท่ีมีบรรยากาศสวยงาม ทา่น

สามารถถ่ายรูป ปราสาทไฮเดลเบิร์ก จากริมฝั่งแม่น ้าเนคคาร์ 

ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการกอ่สรา้งตอ่เน่ืองกวา่ ๔๐๐

ปี ตวัอาคารดา้นนอกและตัววงัเกา่เป็นศิละแบบโกธิคและเรอเนส

ซองค ์สว่นอีก๒อาคารท่ีอยู ่ทางตะวนัออกและทางเหนือสรา้งเม่ือศตวรรษท่ี ๑๖ ซ่ึงถือวา่ เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมี

ความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรม ของเยอรมนั นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีหอ้งเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไวใ้นถงั

โอ๊คบม่ ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก จากนั้นน าทา่นเดินทางสูเ่มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมืองมรดกโลกดา้น

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84
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มนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแหง่ แควน้อลัซาส (Alsace) แหง่ฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ีเรียกไดว้า่ มี 2 

วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไปมา สต

ราสบูร์กเป็นเมืองใหญมี่สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้น  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสที่ มีขนาดที่ ใหญท่ี่สุดซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณใจกลาง

ของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตัง้ของ รูปปั้นช็อง แบบ๊ติสต ์เกลแบร์ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ืองสงคราม

การปฏิวติัของประเทศฝรั่งเศส น าทา่นถา่ยรูปมหาวิหารแห่ง

สตราสบูรก์ มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนระหวา่ง

ปี 1176 ถึง 1439 ท่ีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดด

เดน่เห็นแตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศ

ฝรั่งเศส ภัตตาคาร หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ 

(COLMAR) เมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียวอนัดับสองของ

แควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมืองท่ียังคงความงดงามของ

สถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ย่างมาก น าท่านชมเขต เมืองเก่า

กอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตท่ีมีสถาปัตยกรรม

ในยุคศตวรรษท่ี 16-17 ตัง้อยู ่ซ่ึงบางหลงัเป็นอาคารสไตลเ์รอเนซองสอ์นังดงาม เป็นยา่นท่ีมีฉายาวา่ “เวนิสน้อย” 

(LITTLE VENICE) ยา่นท่ีไดช่ื้อมาจากลกัษณะของบา้นเรือนท่ีตัง้อยูบ่นสองฝั่งคลอง ตัง้อยูติ่ดกบัแมน่ ้าโลช (LAUCH) 

มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้นไมแ้บบเกา่แกส่ไตลเ์ยอรมนักอธิคและเรอเนซองส์  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ี่พกั  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก เมืองซูก-ลูเซิรน์-รูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน-สะพานไมช้าเปล-สนามบินซูริค  (ฝรัง่เศส-สวิสฯ) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได ้

เฉลี่ ยนอ้ยท่ีสุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ มีเขตเมืองเกา่ท่ีกต่ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 

อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปที่สวยที่ สุดแหง่หน่ึงของประเทศ  

 อิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั หลงัจากนั้นเดินทางสู ่เดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามว่าหลงัคา

แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขา

ใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่

เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ น า

ท่านถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร

(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซเ์ป็นสะพานไมท่ี้เกา่แก่

ท่ี สุด ในโลก มีอายุหลายร้อยปี เ ป็นสัญลักษณ์ และ

ประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมตอ่ไปยงั

ป้อมแปดเหลี่ ยมกลางน ้า จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่ ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้ง

บูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น าทา่นชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหนา้ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของ

สิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ 

วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความ
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กลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยั

พระเจา้หลุยสท่ี์ 16 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี EK 86 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัท่ีเจ็ด  ดูไบ-กรุงเทพฯ                         (ยูเออี-ไทย) 

06.25 น.  เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ ยนเคร่ือง  

09.40 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย ์โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

 

 

อตัราค่าบริการ  

  เด็ก (อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ   2,000 บาท 

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 10,000 บาท 

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม 

โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัรแ์ลว้ทางบริษทัถือว่าท่าน 

รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 

12-18 เม.ย. 2563 46,900 

30 เม.ย.-6 พ.ค. 2563 40,900 

พฤษภาคม 6-12 / 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2563 40,900 

กรกฎาคม 1-7 ก.ค. 2563 40,900 
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**ผูเ้ดินทางช าระค่าวีซ่าโดยตรงกบัศูนยร์บัย่ืนวีซ่า  

ตามตารางอตัราค่าบริการโดยประมาณตามดา้นล่างน้ี** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส ์(เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ)  

✓ คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้พกัท่ี

เมืองนั้นๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น 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 

ตารางแสดงอตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (โดยประมาณ) 

ส าหรบัประเภทท่องเท่ียว  

ผูส้มคัรวีซ่าท าการช าระค่าธรรมเนียมโดยตรงกบัเจา้หนา้ท่ีของศูนยร์บัย่ืนวีซ่า ณ วนัย่ืนวีซ่า 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนไดถึ้งแมผู้ย่ื้นค ารอ้งจะไดร้บัการปฏิเสธวีซ่า 

อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานกงสุลและไดร้บัการปรบัปรุงเป็น

ระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีใชเ้ป็นสกุลเงินบาทนัน้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนปัจจุบนัซ่ึง 

สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ประเทศ 
ราคาผูใ้หญ่ 

12 ปีข้ึนไป 

ราคาเด็ก  

6-11 ปี 

ราคาเด็ก 

อายุต า่กว่า 6 ปี 

เยอรมนั 2,700 1,800 550 

อิตาลี 3,200 1,800 500 

ฝรัง่เศส 3,000 2,200 970 

เนเธอรแ์ลนด ์ 2,600 1,800 520 
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

ช่ือธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบญัชี ช่ือบญัชี 

       ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 877-7-31971-9 นายราเมศร ์เสือยงค ์

       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 407-989482-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์

       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 670-1-23301-0 นายราเมศร ์เสือยงค ์

       ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 026-8-69526-5 นายราเมศร ์เสือยงค ์

       ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลพลาซา่ พระราม 9 ออมทรัพย ์ 986-0-65322-4 นายราเมศร ์เสือยงค ์

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด (ในกรณีท่ีย่ืนวีซา่แลว้ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนักอ่นเดินทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ทัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง 

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

 ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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5. ส าหรับที่นั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เชน่ 

ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม  

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง 

 

เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม 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 างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษัทฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

6. STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน (นับจากวนัปัจจุบนั) ควรเลือกเลม่ท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอและมีจ านวนไมต่ ่า

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่

เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑูตไม่

รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษัทของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่นั้น  

9. กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาทา่นใดทา่นหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา , มารดา 

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

10. รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกุล,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอ้ง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบุตรของผูเ้ดินทาง  

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
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คา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัท 

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

ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร 

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 

แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

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

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 

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

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

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

 

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ 

ดูแลผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
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..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

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

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

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

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

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 

เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

 หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 

 
 

  


