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วนัแรก กรุงเทพฯ                          (ไทย) 

22.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

มหาวิหารโคโลญจน ์เมืองโคเฮม ไฮเดลเบิรก์ แควน้อลัซาส สตราสบูรก์ 

 

ครบรอบ 6 ปี ดรีมเดสติเนชัน่สท์วัร ์

เยอรมนั ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วนั 

Hilight !! ยอดเขาทิตลิส และ เมืองกอลมาร ์THE LITTLE VENICE 
 

แองเกลเบิรก์ เมืองพกัตากอากาศลูเซิรน์ สะพานไมช้าเปล ซูริค เมืองซูก 

 



 

 Dream Destinations Tour 

วนัท่ีสอง ดไูบ - ดุสเซลดอฟ – มหาวิหารโคโลญจน ์                  (ยูเออี- เยอรมนั) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

05.00 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.30 น.เดินทางสู ่เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK55 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  
12.40 น. เดินทางถึง เมืองดุสเซลดอฟ ประเทศเยอรมนี หลงัผา่นพิธี

ตรวจคนเขา้เ มืองและสัมภาระแล ้ว น าท ่านเดินทางสู่ เ มือง

โคโลญจน์ (Cologne) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโซน

ตะวนัตกของเยอรมนีซ่ึงถูกสรา้งโดยชาวโรมนั และเป็นเมืองใหญ่

อนัดบัท่ีส่ีของประเทศเยอรมนี น าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้มหาวิหาร

โคโลญจน์  ห รือ เ คิล์นโดม เ ป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกาย

โรมนัคาทอลิกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหง่เมืองโคโลญจน์ประเทศเยอรมนี ใชเ้วลาสรา้งถึง 600 ปีโดยเร่ิมกอ่สรา้งตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1248 และส้ินสุดลงท่ีปี ค.ศ. 1880 เพ่ืออุทิศใหแ้กนั่กบุญปีเตอร์และพระแมม่ารี และมีโกศทองของกษัตริยท์ ัง้สามถูก

เก็บไวใ้นตวัวิหารดว้ย นอกจากน้ียงัไดร้ับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกเม่ือปี ค.ศ.1993 อีกดว้ย 

ค า่          บริการอาหารค ่ า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สู่ท่ีพ ัก  ณ Best Western Leoso Hotel Leverkusen หรือ

เทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม   มอนเชาว ์– เมืองโคเฮม - เมืองไฮเดลเบิรก์ - ย่านเขตเมืองเก่า     (เยอรมนั) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางสู่หมูบ่า้น มอนเชาว ์(Monschau) เป็นเมือง

ทอ่งเที่ ยวท่ีส าคญัแหง่หน่ึง ตัง้อยูใ่นเขตอาเคิน หุบเขาไอเฟล ซ่ึงตวัเมืองจะเรียงรายไปดว้ยบา้นคร่ึงไมต้ามถนนแคบๆ 

อีกทัง้ทางดา้นหลงัหมูบ่า้นมีแมน่ ้ารูร์ไหลผา่น ถือวา่เป็นเมืองเกา่แกอี่กเมืองหน่ึงและไดร้ับการยอมรับวา่เป็น 1 ใน 15 

เมืองท่ีสวยของประเทศเยอรมนัอีกดว้ย อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเก็บภาพบรรยากาศเมืองท่ีมีความสวยงามอีกเมืองหน่ึงใน

ยุโรป จากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่เมืองโคเฮม (Cochem) เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักโรแมนติกแหง่หน่ึงซ่ึงพ้ืนท่ีสว่นใหญ่

ของเมืองจะเป็นแมน่ ้าและเทือกเขา การปลูกบา้นเรือนตา่งๆตามแนวสนัเขา จุดเดน่ของเมืองน้ันคือยอดเขาเป็นท่ีตัง้

ของ ปราสาท Reichsburg Castle ท่ีมีอายุเกือบ 1,000 ปี เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองท่ีลอ้มไปดว้ยไร่องุน่และแมน่ ้าโม

แซล (Mosselle river) ไหลผา่นใจกลางเมือง  อิสระอาหารกลางวนั และใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั หลงัจากน้ันน าทา่นเดินทางสู ่ เมืองไฮเดลเบิรก์ เมือง
เกา่แกต่ ัง้แตยุ่คกลางท่ีตัง้อยูท่างตอนใตข้องเมืองแฟรงคเ์ฟิร์ต อิสระ

ใหท้า่นเดินเที่ ยวชม ตวัเมืองเก่าไฮเดลเบิรก์ ริมฝั่งแมน่ ้าเนคคาร์ท่ี

มีบรรยากาศสวยงาม ทา่นสามารถถา่ยรูป ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 

จากริมฝั่งแมน่ ้าเนคคาร์ ปราสาทไฮเดลเบิร์กน้ีมีช่ือเสียงมาก มีการ

กอ่สรา้งตอ่เน่ืองกวา่ 400 ปี ตวัอาคารดา้นนอกและตวัวงัเกา่เป็นศิ

ละแบบโกธิคและเรอเนสซองค ์สว่นอีก๒อาคารท่ีอยู ่ทางตะวนัออก

และทางเหนือสรา้งเม่ือศตวรรษท่ี 16 ซ่ึงถือวา่ เป็นอาคารท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรม ของ

เยอรมนั นอกจากน้ี ปราสาทไฮเดลเบิร์กยงัมีหอ้งเก็บไวน์ซ่ึง บรรจุไวใ้นถงัโอค๊บม่ ท่ีเป็นไวน์ท่ีใหญท่ี่สุดในโลก 

ค า่         บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Best Western Hotel Ludwigshafen หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ีส่ี แควน้อลัซาส – สตราสบรูก์ – มหาวิหารแห่งสตราสบรูก์ – เมืองกอลมา     (ฝรัง่เศส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นเดินทางสูเ่มืองสตราสบูรก์ (Strasbourg) เมือง

มรดกโลกดา้นมนุษยชาติขององคก์ารยูเนสโก เป็นเมืองหลวงแหง่ แควน้อลัซาส (Alsace) แหง่ฝรั่งเศส เป็นเมืองท่ี

เรียกไดว้า่ มี 2 วฒันธรรมคือ ฝรั่งเศสและเยอรมนั เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ีสลบักนัไป

มา สตราสบูร์กเป็นเมืองใหญมี่สถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอยประวติัศาสตร์ใหช้าวเมืองปัจจุบนัไดช่ื้น น าทา่น

ชม จตัุรสัเกลแบร ์จตุัรัสที่ มีขนาดที่ ใหญท่ี่สุดซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณใจกลางของเมืองสตราสบูร์ก โดยภายในจตุัรัสยงัเป็นท่ีตัง้

ของ รูปปั้นช็อง แบ๊บติสต ์เกลแบร์ ผู ท่ี้มีบทบาทส าคญัในเร่ือง

สงครามการปฏิวติัของประเทศฝรั่งเศส น าทา่นถา่ยรูปมหาวิหาร

แห่งสตราสบูรก์ มีความสูงอยูท่ี่ 142 เมตร ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนระหวา่ง

ปี 1176 ถึง 1439 ท่ีสรา้งดว้ยหินทรายสีชมพูดูงามระหงโดดเดน่

เห็นแตไ่กลและถือวา่เป็นอาคารโบสถท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศฝรั่งเศส  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันเดินทางสู่ 

เมืองกอลมาร ์(COLMAR) เมืองศูนยก์ลางการทอ่งเท่ียวอนัดบั

สองของแควน้อลัซาซ (ALSACE) เป็นเมืองท่ียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวไ้ดอ้ยา่งมาก น าทา่นชมเขตเมือง

เก่ากอลมาร ์(COLMAR OLD TOWN) เขตท่ีมีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษท่ี 16-17 ตัง้อยู ่ซ่ึงบางหลงัเป็นอาคาร

สไตลเ์รอเนซองสอ์นังดงาม เป็นยา่นท่ีมีฉายาวา่ “เวนิสน้อย” (LITTLE VENICE) ยา่นท่ีไดช่ื้อมาจากลกัษณะของ

บา้นเรือนท่ีตัง้อยูบ่นสองฝั่งคลอง ตัง้อยูติ่ดกบัแมน่ ้าโลช (LAUCH) มีคลองเล็ก ๆ และมีบา้นไมแ้บบเกา่แกส่ไตล์

เยอรมนักอธิคและเรอเนซองส ์ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Golden Tulip Mulhouse Basel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้ แองเกลเบิรก์ - ยอดเขาทิตลิส - ลานหิมะ - เมืองลูเซิรน์ - สะพานไมช้าเปล -  รปูแกะสลกัสิงโต

บนหนา้ผาหิน         (ฝรัง่เศส-สวิส) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเดินทางไปยงั เมืองแองเกลเบิรก์ เพ่ือน่ังกระเชา้หมุนแหง่

แรกของโลก สู ่ยอดเขาทิตลิส (TITLIS) แหลง่เลน่สกีของสวิตเซอร์แลนดภ์าคกลาง ท่ีหิมะคลุมตลอดทัง้ปี สูงถึง 

10,000 ฟิต หรือ 3,020 เมตร บนยอดเขาแหง่น้ีหิมะจะไมล่ะลายตลอดทัง้ปี น่ังกระเชา้ยกัษท่ี์หมุนไดร้อบทิศเคร่ืองแรก

ของโลกท่ีช่ือวา่ REVOLVING ROTAIR จนถึงสถานีบนยอดเขาทิตลิส  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา หลงัจากนั้นอิสระใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ

บนเยอดเขาแหง่น้ีไมว่า่จะเป็นการ ชมถ ้าน ้าแข็ง ซ่ึงเป็นถ า้ท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย ์ภายในเป็นผนังน ้าแข็งพรอ้มมีค าอธิ

ยายเป็นจุด ๆ หรือสามารถเดินไปยงั TITLIS CLIFF WALK สะพานแขวนบนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป  
 รวมถึงการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี รา้นขายของท่ีระลึก และ ลานหิมะ ซ่ึงเป็นชัน้บนสุดซ่ึงจะเป็นชัน้ท่ีทา่นสามารถเดินย ่า

หิมะออกไปยงัลานกวา้งซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางกลบัลงจากยอดเขาสูเ่มืองแองเกิล

เบิร์กและเดินทางตอ่ไปยงั เมืองลูเซิรน์  อดีตหวัเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้ับสมญานามวา่ 

หลงัคาแหง่ทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมี

ภูเขาใหญน่อ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหลเ่ขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุง่หญา้อนัเขียวชอุม่ 
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น าทา่นชมและแวะถา่ยรูปกบั สะพานไมช้าเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแมน่ ้ารอยซ ์เป็นสะพาน

ไมท่ี้เกา่แก ่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสญัลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ี

เป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละชอ่งของสะพานจะมี

ภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเกา่แกอ่ายุกวา่ 400 ปี แตน่่าเสียดายที่

ปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งข้ึนใหมเ่กือบหมด น าทา่นชม รปูแกะสลกัสิงโตบนหน้า 
ผาหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโลห่ ์ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนดอ์ยู ่

อนุสาวรียรู์ปสิงโตแหง่น้ีออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร์ วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1819-1821 

โดยสรา้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแกท่หารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส 

ระหวา่งการตอ่สูป้้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญส่มยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 อิสระอาหารค า่เพ่ือความต่อเน่ืองใน

การเลือกซ้ือส้ินคา้และท่องเท่ียวตามอธัยาศยั ถึงเวลาอนัสมควรน าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ณ Grand Europe Hotel 

หรือระดบัเดียวกนั  
วนัท่ีหก  เมืองซกู - ทะเลสาบเมืองซกู – โบสถเ์ว็นตอ์อสวาลด ์- ซริูค – จตัุรสัปราเดพลาทซ ์- โบสถฟ์รอมุน

สเตอร ์– ถนนบาหน์ฮอฟสตราสเซอ – สนามบิน           (สวิส-ยูเออี) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายได ้

เฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแตป่ัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ มีเขตเมืองเกา่ท่ีกต่ ัง้มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี13 

อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ยา่งสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศ

จากน้ันน าทา่นเดินทางกสูเ่มืองซริูค อิสระอาหารกลางวนัเพ่ือความต่อเน่ืองในการเลือกซ้ือส้ินคา้และท่องเท่ียว

ตามอธัยาศยั เที่ ยวชมจตัุรสัปาราเดพลาทซ ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเกา่แกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคย

เป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมืองซูริค ปัจจุบนั

จตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด ์น าทา่นแวะถา่ยรูปกบั โบสถฟ์

รอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมี ช่ือเสียงของ

เมืองซูริค สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ใช ้

เป็นส านักแมชี่ท่ีมีกลุ ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้อง

เยอรมนัอาศยัอยู ่น าทา่นสู ่ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 

1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติ วา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแหง่หน่ึงของโลก 

ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อญัมณี รา้นเคร่ืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรม

ระดบัหรู สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
21.55 น. ออกเ ดินทาง สู่  เ มืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ เ ท่ียวบิน ท่ี  EK 86           

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัท่ีเจ็ด ดไูบ-กรุงเทพฯ                         (ยเูออี-ไทย) 

07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง  

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ ยวบินท่ี EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ  

******************************* 
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โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

 

อตัราค่าบริการ  

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

  พกัเด่ียว     เพ่ิมท่านละ 8,000   บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

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

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

เมืองน้ันๆได ้เชน่ ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสยัตา่งๆ ฯลฯ) 

✓ คา่วีซา่เชงเกน้ (สถานทูตไมคื่นคา่ธรรมเนียมทุกกรณี) 

✓ คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

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

✓ หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ ยว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า 

 ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยูโร x 5 วนั = 10 ยูโร) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

2. ช าระยอดสว่นท่ีเหลือทัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั   

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) เพ่ือมาย่ืนวีซา่หรือวนัเดินทาง ใหท้า่นติดตอ่

เจา้หนา้ท่ี กอ่นออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึน 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 20-26 พ.ย. 2562 40,900 
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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. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 65 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง เชน่ คา่วีซา่และ

คา่บริการย่ืนวีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้   

หมายเหต ุ

1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหกั 

 เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมรั่บผิดชอบใดๆ  

 ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง

เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่

กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทั  

 จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

5. ส าหรับท่ีน่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด 

 เชน่ ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไมมี่ปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็ วในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินและอ านาจในการใหท่ี้น่ัง LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่น้ัน 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปสว่นใหญไ่มมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเย็น และหอ้งพกั 3 ทา่น  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในตา่งประเทศ  (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้ง

รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  
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เอกสารเบ้ืองตน้ในการขอย่ืนวีซ่าประเทศเชงเกน้ระยะเวลาในการย่ืน 15 วนัท าการ ผูเ้ดินทางตอ้งมาสแกนลายน้ิวมือ 

ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาท่ีนัดหมาย (เอกสารและขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกนัและอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงได ้โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีอีกครัง้เพ่ือความถูกตอ้งในการเตรียมตวัเพ่ือย่ืนวีซ่า) 

1. พาสปอรต์ท่ียงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน กอ่นวนัหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ไมว่า่จะเคยมีวีซา่ในกลุม่

เชงเกน้หรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพ่ือเป็นการงา่ยตอ่การอนุมติัวีซา่  

2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว(แบบหนา้ใหญ่) จ านวน 2 ใบ (ฉากหลงัเป็นสีขาวเทา่น้ันและมีอายุไมเ่กิน 6 เดือน) รูปถา่ยตอ้ง

เห็นใบหู และ เปิดหนา้ผาก ใหเ้ห็นค้ิว ชดัเจนเทา่น้ัน หา้มใสค่อนแทคเลนส(์สายตา) และเคร่ืองประดบัทุกชนิดในรูปถา่ย 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี)   

4. ใบรบัรองการท างานจากบริษัทท่ีทา่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษัทน้ี และชว่งเวลาท่ีขอลางาน เพ่ือเดินทางไปยุโรป  หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงั

ครบก าหนด  

5. กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 3 เดือน พรอ้มวตัถุประสงคห์รือใบเสีย

ภาษีและหลกัฐานการเงินของบริษทัฯยอ้นหลงั 6 เดือน  

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

กวา่ 6 หลกั เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางและสามารถท่ีจะใชจ้า่ยได ้

อยา่งไมเ่ดือดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิล าเนา ทา่นตอ้งปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบญัชี ตอ้งมียอดอพัเดตไม่

เกิน 15 กอ่นวนันัดหมายย่ืนวีซา่ และหนังสือรับรองจากทางธนาคาร ตอ้งมีอายุไมเ่กิน 15 วนั นับจากวนัย่ืน  สถานฑตูไม่

รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั 

7. กรณีท่ีบริษทัของทา่นเป็นผูร้ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1-6 แลว้ ทาง

บริษัทฯ จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบุ

รายช่ือผูเ้ดินทาง และเหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย  

8. กรณีท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะตอ้งมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบนัการศึกษา (ตวัจริง) เทา่น้ัน  

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

และบุตรจะตอ้งไปย่ืนเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกทา่นหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต 

โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  

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

11. การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถึงแมว้ ่า

ทา่นจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนคา่ธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอย่ืนค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้น้ีบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซา่แลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตเพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของสถาน

ฑูตฯเร่ืองวีซา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทั 

13. การย่ืนวีซา่น้ัน ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20 ,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่น้ัน และช าระคา่วีซา่ 3,500 ถึงสามารถ  

ด าเนินการขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ได ้

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ และทางบริษทัไม่มีนโยบายรบัแปลเอกสาร  

หากท่านตอ้งการใหท้างเราด าเนินการแปลเอกสารให ้มีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมฉบบัละ 500 บาท ** 
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แบบฟอรม์รายละเอียดเพิม่เติม (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

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

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

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

ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 

 

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

ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

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

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

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 

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

โทรศพัทท์ีท่ างาน..........................................โทรสารทีท่ างาน......................................................................... 
 

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

แหล่งทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ่-นามสกุล  บดิา.......................................................................................................................................... 

ชือ่-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชือ่-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
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วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

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

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ่-นามสกุล............................................ 

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

 

 

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

        หมายเหตุ : การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

 ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 
 

 

 

  


