
   -1- 

 

 
 
 
 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 

1 ใน 10 สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 2018 
บนิตรงสูท่วปียโุรป ไมแ่วะเปลีย่นเครือ่ง พรอ้มสะสมไมลไ์ด ้50 %  
น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ เหนอืความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

15 – 21  ม.ค. 62 49,990 47,990 12,500 

16 – 22 ก.พ. 62 (วนัมาฆบชูา) 50,990 48,990 12,500 

23 – 29 ม.ีค. 62 49,990 47,990 12,500 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ  

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D ประต ู3-4 
ของสายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

สายการบนิไทย  Thai Airways (TG) 

ขาไป TG920 BKK -  FRA 23.40 – 05.55 

ขากลบั TG971 ZRH - BKK 13.15 – 06.10 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.40 น.  ออกเดนิทางสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีโดยเทีย่วบนิที ่TG920 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่2 
      แฟรง้คเ์ฟิรต์ – จตัรุสัโรเมอร ์– ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ – ยา่นเมอืงเกา่ – 

      สตทุการท์ – จตัรุสัพระราชวงั – ชอ้ปป้ิง 

05.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานแฟรง้คเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมน ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่แฟรง้คเ์ฟิรต์ (Frankfurt) เมอืงศนูยก์ลางทางการเงนิ
ของเยอรมน ีและใหญท่ีส่ดุในยโุรปอกีดว้ย น าทา่นชม จตัรุสัโรเมอร ์(Romerberg) จัตรัุสทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในเมอืง เป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การกลางเมอืงเกา่นครแฟรงเฟิรต์ โดยรอบจตัรัุสเป็นบา้นโครงไมใ้นสมยักลาง
ทีไ่ดรั้บการบรูณะแลว้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) ระยะทางประมาณ 88.8 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง หนึง่ในเมอืงเกา่แกข่องเยอรมน ีทีม่อีายกุวา่พันปี ภายในยา่นเมอืงเกา่ ประกอบไปดว้ย
อาคารโบราณทีส่รา้งขึน้ตัง้แตส่มยัยคุกลางและสมยัพืน้ฟศูลิปะวทิยาการ และยงัเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลัยไฮเดลเบริก์ (Heidelberg University) มหาวทิยาลัยทีก่อ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1386 ปัจจบุนัไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกใ่นประเทศเยอรมน ี 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1) 
 น าทา่นชม ปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) จากภายนอก ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา  

เป็นปราสาทเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืง ถกูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1300 ในสไตลโ์กธคิ & เรอเนสซองซ ์ 
และใหท้า่นไดเ้ดนิชมยา่นเมอืงเกา่ ทีม่เีสน่หแ์ละเป็นหนึง่ในเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในเยอรมน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สตทุการท์ (Stuttgart) ระยะทางประมาณ 126 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ีเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของเยอรมน ีซึง่มสี านักงานและ
บรษัิทตา่งๆตัง้อยูม่ากมาย นอกจากนัน้เมอืงแหง่นีย้งัเป็นเมอืงตน้ก าเนดิของรถยนตใ์นยคุแรก ๆ และเป็น
เมอืงอตุสาหกรรมยานยนตท์ีส่ าคญัของประเทศ โดยมบีรษัิทรถยนตท์ีม่ชี ือ่เสยีง เชน่ เมอรเ์ซเดส-เบนซ ์
พอรเ์ช ่รวมถงึรถตน้แบบคันแรกของโฟลค์สวาเกนอกีดว้ย 

  น าทา่นชม จตัรุสัพระราชวงั (Schlossplatz) ลานกวา้งของเมอืง ทีม่นี ้าพอุยูภ่ายในจัตรัุส เป็นสถานทีท่ี่
ผูค้นออกมาปิคนคิกนั เหมอืนเป็นสถานทีใ่หผู้ค้นออกมารวมตัวกนัท ากจิกรรมตา่งๆ  
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ค า่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (2) 

พัก ณ โรงแรม Dormero Stuttgart หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 
      สตทุการท์ – ชอ้ปป้ิง Outlet City Metzingen – สตราสบรูก์ –  

      โบสถน์อรธ์เธอดามแหง่สตราสบรูก์ – ยา่น La Petite France 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่Outlet City Metzingen ระยะทางประมาณ 34.9 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
33 นาท ีเอา้เลททีอ่ยูน่อกเมอืงสตทุการท์ ทีม่สีนิคา้ทีน่ ามาลดราคามากมาย ตวัอยา่งรา้นคา้ เชน่ ARMANI 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, COACH, GUCCI, LACOSTE, POLO RALPH LAUREN, PRADA เป็นตน้ 
อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
 

ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นขา้มพรมแดนสูป่ระเทศฝร่ังเศส ไปยงั สตราสบรูก์ (Strasbourg) ระยะทาง
ประมาณ 173 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมอืงส าคัญดา้นอตุสาหกรรมและการคา้ของ
แควน้อลัซาส เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานตัง้แตโ่บราณ และไดข้ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงหลวงของยโุรป 
เนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภายโุรป อกีดว้ย  
น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถน์อรธ์เธอดามแหง่สตราสบรูก์ (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg) 

 ศาสนสถานส าคญัทีส่รา้งขึน้โดยศลิปะแบบกอธคิอนัสวยงาม โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิน้ใน
ปี  ค.ศ. 1439 ในอดตีเคยไดรั้บการบนัทกึเป็นสิง่กอ่สรา้งทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก และยงัถอืเป็นวหิารทีส่งู
ทีส่ดุทีส่รา้งในยคุกลาง ทีย่งัคงสภาพอยูใ่นปัจจบุนั จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์รยเูนสโก ้
และมจีดุเดน่ภายในวหิาร คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock ) ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 500 ปี ซึง่บอก
เวลาดว้ยการเคลือ่นไหวของฟันเฟืองและเครือ่งจักรกล โดยไมไ่ดใ้ชม้อเตอรห์รอืไฟฟ้าเขา้มาเกีย่วขอ้งเลย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

และใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ชมบรรยากาศความสวยงามของยา่น La Petite France แลนดม์ารค์
ส าคญัของเมอืง ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เป็นยา่นชมุชนเกา่แกท่ีม่อีายหุลายรอ้ยปี ทีล่อ้มรอบไป
ดว้ยอาคารบา้นเรอืนสไตลอ์ลัซาสสสีนัสดใสงดงาม ภายในยา่นแหง่นี ้มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และมมุ
จ าหน่ายของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นดืม่ด ่าไปกบับรรยากาศของบา้นเรอืนโบราณ เดนิเลาะไปตาม
ตรอกซอกซอยตา่งๆ ของยา่นรมิน ้าสายส าคญัของเมอืงทีม่เีสน่หแ์ละโรแมนตกิ หรอืทา่นสามารถเลอืก 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์า่งๆในยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืงไดอ้ธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 
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ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 
พัก ณ โรงแรม Mercure Strasbourg Palais des Congres หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 
      สตราสบรูก์ – หมูบ่า้นรโิบวเิล – ชมเมอืง – หมูบ่า้นรคิวรี ์– ชมเมอืง – กอลมาร ์– ชมเมอืง 

      ยา่น Little Venice  –  มลูสู 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นรโิบวเิล (Ribeauvillé) ระยะทางประมาณ 65.2 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี เมอืงเล็ก ๆ น่ารักๆ ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์อาคารบา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้มาตัง้แตส่มยัยคุกลาง 
จงึท าใหภ้ายในเมอืงแหง่นีย้งัคงกลิน่อายของเมอืงยโุรปแบบยคุกลางไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

และน าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นรคิวรี ์(Riquewihr) ระยะทางประมาณ 4.9  กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 10 นาท ีหมูบ่า้นเล็กๆ ตัง้อยูบ่นเสน้ทางไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีงของแควน้อลัซาส เป็นเมอืงทีโ่อบลอ้มไป
ดว้ยไรอ่งุน่และเป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นแหลง่ผลติไวนท์ีส่ าคญัของฝร่ังเศสอกีดว้ย  
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (5) 
น าทา่นเดนิชมบรรยากาศภายในหมูบ่า้น ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่คลา้ยกบัการหลงเขา้ไปอยูใ่นเมอืงแหง่ 
เทพนยิายเลยทเีดยีว เนือ่งจากบา้นเกอืบทกุหลัง จะตกแตง่และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิน้
เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด จนไดรั้บการยกยอ่งเป็นหนึง่ใน Les Plus Beaux Villages de France หรอื
กลุม่หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่สวยทีส่ดุในฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-6- 

 
 
 
แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่กอลมาร ์(Colmar) ระยะทางประมาณ 14.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 
นาท ีน าทา่นเดนิเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงแสนโรแมนตกิ ทีบ่รรดาคูรั่กหนุ่มสาวนยิมมาเดทกนัหรอืขอ
แตง่งานกนัทีเ่มอืงแหง่นีม้ากมาย น าทา่นชมอาคารบา้นเรอืนทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งดตีัง้แตย่คุกลาง 
สรา้งดว้ยไมท้ีป่ระดบัประดาไปดว้ยดอกไมห้ลากสทีีต่ัง้อยูบ่นระเบยีงบา้น จากความสวยงามของล าคลอง
ภายในเมอืงและบา้นเรอืนทีต่ัง้อยูร่มิสองฝ่ังนัน้ จนท าใหไ้ดรั้บฉายาวา่ เวนสินอ้ย เลยทเีดยีว นอกจากนัน้ 
ยงัเป็นบา้นเกดิของ เฟเดอรกิ โอกสูต ์บารต์อลด ี(Auguste Bartholdi) ผูอ้อกแบบอนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ  
อนัโดง่ดังทีต่ัง้อยูม่หานครนวิยอรค์ ประเทศสหรัฐอเมรกิาอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่มลูสู (Mulhouse) ระยะทางประมาณ 42.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
38 นาท ี เมอืงอตุสาหกรรมทีส่ าคญัทางตอนใตข้องแควน้อลัซาส ประเทศฝร่ังเศส 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (6)  
พัก ณ โรงแรม Mercure Mulhouse Centre หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่5 
      มลูสู – กรงุเบริน์ – ชมเมอืง – ซทึกลอกเกอ – บอ่หม ี– ลเูซริน์ – สะพานไม ้ชาเปล – 

      อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – ชอ้ปป้ิง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 
น าทา่นขา้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์และเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Bern) ระยะทางประมาณ 135 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง40 นาท ีเมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ขึน้
ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1191 ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าอาเร ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์กรงุ
เบริน์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก (UNESCO) และยงัถกูจัดอนัดับอยู ่1 ใน 10 
ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกอกีดว้ย 
น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ ชมสถานทีส่ าคญัของเมอืง และชม ซทึกลอกเกอ (Zytglogge) หรอื 
หอนาฬกิาทีม่มีาตัง้แตใ่นสมยัยคุกลาง ถกูสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรงุเบริน์ แลว้น าทา่นชม บอ่หมแีหง่เบริน์ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมอืงและยงัเป็นโลโก ้
หรอืสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงอกีดว้ย 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 112 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 
18 นาท ีเมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
น าทา่นชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ขา้มแมน่ ้ารอยส ์มอีายมุากกวา่ 600 
ปี และเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป และถา่ยภาพกบั อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion 
Monument) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หาร
สวสิทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตยุ เลอรยี ์ของฝร่ังเศส  
และอสิระใหท้า่น เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทีง่ดงามหรอื เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัของสวสิ 
อาท ินาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ชอ็คโกแลต ฯลฯ ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Ibis Styles Luzern City หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่6       ลเูซริน์ – ทา่อากาศยานซูรคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
 น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานซูรคิ ระยะทางประมาณ 67.9 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  

1 ชัว่โมง เพือ่เตรยีมตวักลับสู ่กรงุเทพมหานคร 
13.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG971 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่7        กรงุเทพฯ 

06.10 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 
 

หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคเุทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยโูรตลอดทปิ  
 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรณุาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่นือ่งจากทวปียโุรป
อยูใ่นแถบอณุหภมูติ ่า ในบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะ
ไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ และหากวันเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 2 ชิน้ น ้าหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก.) 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่หรอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะผา่นการ

พจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 30,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 1 วัน พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายงับรษัิทฯ 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วันขึน้ไป คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลที่
ตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
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 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอื
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

หมายเหต ุเก ีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้

• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว 
ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดยมเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     
      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วันยืน่วซีา่ ซึง่ตั๋วเป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่  
     หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณา ตั๋วเครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนยีมทีท่า่น   
     ตอ้งถกูหกับางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยงัไมอ่อก   
     ตัว๋ทา่นจะเสยีแตค่า่มดัจ าตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเทา่นัน้ 
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100% 
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เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนา 2 ฉบบั ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ ่ากวา่  

6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ และ
ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ถา่ยรปูมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน  
หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหแูละคิว้ทัง้ 2 ขา้ง
ชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 
3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  

หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบตุ าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป (ระบชุือ่ประเทศ) 
หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่  
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่
ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนาและ
ประทับตราบรษัิทฯ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้  
ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยนัการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 ส าเนาสมดุบญัชทีีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบญัชี

ไมน่อ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการ
เดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไม่
เกนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั
หรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย  

พรอ้มเซน็รับรอง 
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- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ
ส าเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 
โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตวัจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ
ท ัง้หมด) 

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ส าเนาบตัรประชาชน  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 
 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 
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ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
กรณุากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น  

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. 
 

4. เพศ          ชาย          หญงิ 
 

5. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

6. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  

 

7. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย 
 

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ 
 

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

9. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

10. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

11. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. ชือ่-นามสกลุบดิา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) ……………………………………………………………………………………… 
 

13. ชือ่-นามสกลุมารดา (หากเดนิทางไปพรอ้มกนั) …………………………………………………………………………………..... 
 

14. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ ........................................ 
 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 

 


