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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ธนัวำคม : 25 – 31  
65,900.- 

 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 ซรูคิ – อองกเีชม – กอลมาร ์– รคีเวยีร ์– ไฟรบ์รูก์ ✈ O O STADT 

3 ไฟรบ์รูก์ – ชาฟเฮาเซน่ – น ้าตกกไรน ์– ลนิเดา – ฟสุเซน่ O O O HIRSCH 

4 ฟซุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตกน ์– วาดซุ – เฟลดเ์คริช์ O O x 
HOTEL CENTRAL 
LOWEN 

5 เฟลดเ์คริช์ - แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติกลสิ – ซรูคิ O O O HOLIDAY INN ZURICH 

6 ซรูคิ– สนามบนิ O ✈ ✈  

FRANCE – SWITZERLAND - GERMANY 

                  7 วนั 4 คนื      

โดยสำยกำรบนิ กำรบนิไทย (TG) 
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7 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

 

เทีย่ว 4 เมอืงโรแมนตกคิแหง่ฝร่ังเศสทีซ่อ่นตกวัรอตกอ้นรับนักทอ่งเทีย่วมาชมอาคารไมโ้บราณทีแ่ตกง่แตกม้ดว้ยสสีนัสี

สดใส ณ กอลมำร ์(Colmar), หมูบ่ำ้นอองกเีชม (Eguisheim)และหมูบ่ำ้นรคิวรี ์ (Riquewihr) เขา้ชมปรำสำท

นอยชวำนสไตน ์(Neuschwanstein Castle) ตกน้แบบปราสาทในเทพนยิาย ชมเมอืงวำดซุ(Vadus) เมอืง

หลวงแหง่ลคิเทน่สไตน(์Liechtenstein)  ขึน้ยอดเขำทติลสิ (Titlis) โดยกระเชำ้ลอยฟ้ำทนัสมยัระบบใหม่

ลำ่สดุหมนุ 360 องศำ รอบตวัเอง 

     *** เทีย่วชมสำมเมอืงสวยแควน้อลัซำส กอลมำร ์อองกเีชม รคีเวยีร*์* 

*** ชมควำมงดงำมของปรำสำทนอยชวำนสไตน*์** 

**ขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำ 360 องศำทีย่อดเขำทติลสิ*** 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง กรงุเทพฯ  

21.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตกู 3 

เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตกอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     ซูรคิ – อองกเีชม – กอลมำร ์– รคีเวยีร ์– ไฟรบ์รูก์ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  

06.55 น. เดนิทางถงึสนำมบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง) หลังผ่าน

พธิีการตกรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้ออกเดนิทางขา้มพรหมแดนสวติก

เซอรืแลนด์ – ฝร่ังเศส สู่หมู่บำ้นอองกเีชม (Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส 

หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น “อกีหนึง่หมูบ่า้นทีส่วยทีส่ดุของฝร่ังเศส” อกี

ทัง้ยงัเป็นหมูบ่า้นทีไ่ดรั้บความนยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วแห่งหนึง่ของแควน้อัลซาส

อกีดว้ย ทา่นจะไดช้มชมความงดงามไปตกามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคีย้วของหมูบ่า้น 

ตกืน่ตกาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร บา้นเรอืนทีย่ังคงกลิน่อายความเป็นยุค

กลางไวเ้ป็นอยา่งด ี ชมความเกา่แก่ของอาคารไมโ้บราณทีแ่ตก่งแตกม้ดว้ยสสีันสี

สดใส  ชมลานน ้าพทุีส่รา้งในแบบเรเนสซอง   จากนัน้น าท่านเดนิทางตก่อสู ่เมอืง

กอลมำร์ (Colmar) ที่ไดช้ื่อว่า เ ป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแควน้อาล

ซสั (Capitale des Vins d'Alsace) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืง

ใหค้งบรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะในตกัวเมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืน

ไมเ้กา่แก ่รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พพิธิภัณฑ ์ครสิตกศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่

อยู่  อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอ้ย่างดีสุดแห่งหนึ่งใน

ประเทศ เมอืงนี้มคีลองตกัดไปมา จนไดรั้บสมญานามว่า “Little Venice”  น า

ทา่นถา่ยรปูกบั มหำวหิำรเซ็นตม์ำรต์นิ โบสถค์าทอลกิเกา่แกข่นาดใหญ่ทีส่รา้ง

ขึน้จากหนิสชีมพูทัง้หลัง สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญ่

ทีส่ดุของเมอืงกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตกยกรรมสไตกลโ์กธคิทีส่วยงามโออ่า่  

 

 

 

ระยะทาง 148 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.20 

นาท ี
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตักตกาคาร อาหารทอ้งถิน่  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองริควีร ์ (Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวน์แห่ง

แควน้อลัซาคทีม่ชี ือ่เสยีงในฝร่ังเศส น่ังรถผา่นชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตกามแนว

ไหล่เขาทีล่ดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดนิเล่นในตกัวเมอืงเก่าทีม่ขีนาดเล็ก

กะทัดรัด แตกไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบ่า้นจะคลา้ย

กบัเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยูใ่นเมอืงแหง่เทพนยิาย เนือ่งจากบา้นเกอืบทุกหลังจะ

ตกกแตกง่ และประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตกุ๊กตกาหรอืของชิน้เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็กม

ไปหมด ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางขา้มพรหมแดนสูป่ระเทศเยอรมนสีู่

เมอืงไฟรบ์ูรก์ (Freiburg) เป็นเมอืงในรัฐบาเดนิ-เวอรท์เทมแบรก์  เป็นเมอืง

ทางตกะวันตกกเฉียงใตกข้องประเทศ ระหว่างแมน่ ้าไดรซมั ทีเ่ชงิเขาดา้นตกะวันตกกสดุ

ของแบล็กฟอเรสตก ์มมีหาวหิารยคุกลาง และมมีหาวทิยาลัยไฟรบวรค์ทีเ่กา่แกแ่ละ

มชีือ่เสยีง เมอืงตกัง้อยู่ใจกลางของศูนยก์ลางการท าไวน์ เป็นเมอืงที่มแีดดและ

อบอุน่ทีส่ดุในเยอรมน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 64 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.25 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตักตกาคาร อาหารทอ้งถิน่  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม STADT หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        ไฟรบ์รูก์ – ชำฟเฮำเซน่ – น ำ้ตกไรน ์– ลนิเดำ – ฟสุเซน่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชำฟเฮำเซ่น (Schaffhausen) เมอืงทาง

ตกอนเหนือของสวติกเซอรแ์ลนดท์ีต่กดิกับเยอรมนี  ชมน ำ้ตกไรน ์(RhineFall) 

น ้าตกกทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปสวยงามและตกืน่ตกาตกืน่ใจ เกดิจาก แมน่ ้าไรน์ทัง้สายไหล

ผา่นหนา้ผากวา้ง 150 เมตกร จงึเป็นน ้าาตกกขนาดใหญ่ทีส่ดุในยโุรป  อสิระใหท้่าน

ไดช้ืน่ชมความงามของน ้าตกกและถา่ยรปูตกามอธัยาศัย 

ระยะทาง 97 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.55 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตักตกาคาร อาหารทอ้งถิน่   

บำ่ย น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ลนิเดำ(Lindau)เมืองที่มีภูมปิระเทศเป็นลักษณะเกาะ

ขนาดเล็กทางตกอนใตกข้องประเทศแหง่นี ้รมิฝ่ังทะเลสาบคอนสแตกนซ ์ตกัง้อยูใ่นเขตก

ชายแดนระหว่างสามประเทศ คอืออสเตกรยี เยอรมนี และสวติกเซอรแ์ลนด์ โดย

เมอืงแหง่นีไ้ดรั้บการขนานนามวา่เป็น “แชงกรลีา่แหง่เยอรมน”ี น าทา่นเดนิเล่นชม

บา้นเรอืนทีง่ดงามมากมาย ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมอืง ถ่ายรูปกับเสาประภาคาร

บาวาเรยีและเสารปูสงิโตกซึง่ถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงลนิเดา เลอืกซือ้สนิคา้ตกาม

อัธยาศัยทีถ่นนแมกซมิเิลยีน ไดเ้วลาอันสมควร จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น 

(Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตกัง้แตกค่รัง้จักรวรรดโิรมนั เป็นทีต่กัง้ปราสาทของกษัตกรยิ์

บาวาเรยี  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ 

เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีกตกัง้แตก่ยคุโรมัน 

และไดใ้ชเ้มืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซื้อขายเกลือมาแตก่โบราณ 

ระหว่างทางใหท้่านไดแ้วะถ่ำยรูปกบัทะเลสำบคอนสแตนซ ์(Constance 

Lake) หรอืทีค่นเยอรมันเรยีกกันว่า โบเดนซ ี(Bodensee) อยูใ่นใจกลางของ

ทวีปยุโรปและเป็นชายแดนระหว่างประเทศเยอรมัน ออสเตกรียและสวิส เป็น

ทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดับทีส่ามของยโุรป  

ระยะทาง 136กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

2.55 ช.ม. 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 235กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.20 ช.ม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตักตกาคาร อาหารทอ้งถิน่  
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 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HIRSCH  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง      ฟซุเซน่ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– วำดซุ – เฟลดเ์คริช์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตกน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา

ในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตกน์ ตกัง้ตกระหง่านอยู่บนยอดเขา ดุจ

ปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  หงส์

ขาว  ชมความวจิติกรพสิดารของหอ้งตกา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกกแตกง่อยา่งงดงามดว้ยการ

ออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปราน 

ระยะทาง 126 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

1.50 ช.ม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตักตกาคารทอ้งถิน่ (ขำหมเูยอรมนั)  

บำ่ย น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงวำดุซ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตกน 

สไตกน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มพีื้นที่เพยีง 160 ตการางกโิลเมตกร

เท่านัน้ตกัง้อยู่ในทวปียุโรปกลางรมิแม่น ้าไรน์ทีม่ ีภูมปิระเทศเต็กมไปดว้ยภเูขาสูงม ี

ประชากรราว5,100คน มพีรมแดนดา้นตกะวันออกตกดิกบัออสเตกรยีและดา้นตกะวันตกก

ตกดิกับสวติกเซอรแ์ลนด ์และเป็นทีน่ยิมของนักเล่นกฬีาฤดูหนาว น ำทำ่นถำ่ยรูป

ดำ้นนอกกบัปรำสำทวำดซุ(Vaduz Castle)  หลังจากนัน้มเีวลาใหท้่านเดนิ

เลน่ชมเมอืงวาดซุ (Vaduz) ซึง่เป็นทีต่กัง้ของรัฐสภาแหง่ชาตก ิไดเ้วลาอนัสมควรน า

ทา่นตกอ่ไปยงัเมอืงเฟลดเ์คริช์ เมอืงเล็กๆรมิชายแดนของประเทศออสเตกรยี 

ระยะทาง 163 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.41 ช.ม. 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL CENTRAL LOWEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    เฟลดเ์คริช์ - แองเก ิล้เบริก์ – ยอดเขำทติลสิ – ซูรคิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางเขา้สูห่มูบ่ำ้น แองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตกัง้อยูเ่ชงิขนุเขา

ที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลท์ของ

สวติกเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศน์สวยงามของทุ่งหญา้ตกัดกับหมิะอันขาวโพลนปก

คลุมยอดเขา น าทำ่นขึน้กระเชำ้ลอยฟ้ำทนัสมยัระบบใหม่ลำ่สุดหมุน 360 

องศำ รอบตวัเอง ชมทัศนียภาพอันตกระการตกาไดร้อบทศิทางตกามเสน้ทางขึน้สู่

ยอดเขำทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Grotto)ทีไ่มเ่คยละลาย  เชญิ

เพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะบนลานสก ีสุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิง่ 

ชมทิวทัศน์ของยอดเขาตก่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความ

งดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

ระยะทาง 181 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.05 นาท ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตักตกาคารยอดเขา  

บำ่ย 
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็น

อยา่งยิง่บนยอดเขำทติลสิ  ชมทวิทัศน์ของยอดเขาตก่างๆ ทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะ

อนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอันมาก จากนัน้ออกเดนิทางตก่อสู่

เมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์

รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตกรยิ์

เยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตกอนใตกข้อง

 
 
 
 

ระยะทาง 95 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.20 

นาท ี
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เยอรมันอาศัยอยู ่น าท่านสูจ่ตัรุสัปำรำเดพลำทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตกุรัส

เกา่แกท่ีม่มีาตกัง้แตกส่มยัศตกวรรษที ่17 ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางที่ส าคัญของเมอืง

และยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ประเทศ   

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตักตกาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN ZURICH หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง       ซูรคิ– สนำมบนิ  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิปารสี เพือ่ท ำคนืภำษ ี(Tax Refund) และมเีวลา     

ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

13.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG971  

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง          กรงุเทพฯ 

06.10 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 
(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตกอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตกุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตกรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตกใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตกรวจคนเขา้เมอืงของแตก่ละประเทศไม่

อนุญาตกใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่กอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตักราคา่บรกิาร โดยไมต่กอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม : ฝร ัง่เศส – เยอรมน ี– สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย (TG)   

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ธนัวำคม: 17-24 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  20,600.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศเยอรมนั 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 2,300 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  19,000.- 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตกั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่กอ่ 

จะตกอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตกเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตกามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตกามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตกามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่   

5. คา่อาหารตกามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตกามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตักเิหตกคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตักเิหตกวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตกามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
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  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตกลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตกัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนด  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตกัว, ค่ากระเป๋า

เดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตกน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ 

5. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ (ทำ่นละ 10 ยโูร) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  

(โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอืประมำณ 850 บำท) 

7. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

8. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์กของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตกรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตกดิตกอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตักรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตักรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตกล่ะสถานทตูกมกีารเตกรยีมเอกสาร และมขีัน้ตกอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตกน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตกดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้กอ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตกัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตกดิตกอ่กนั ทา่นและครอบครัวตกอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตกอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทูตก มใิช่บรษัิททัวร์ การเตกรียมเอกสารที่ดีและถูกตกอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูกงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตกอ้งใชพ้าสปอรต์กเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตกอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทูตกใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตักวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ตก่างประเทศ จะตกอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวีซา่ดว้ยตกนเองในประเทศที่ตกน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตกอ้งมอีายไุมต่ก า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตก ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตกอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตกรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตกอ้งเหลอืวา่งส าหรับตกดิวซีา่ไมต่ก ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตกอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ก ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตกอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตกง่เตกมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตกั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตกใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตกั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตกส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตกั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตกท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตกามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตกอิยูบ่รเิวณทางออกประตกฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตกอ้งมคีณุสมบตักติกรงตกามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตกอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตกฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตกอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
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กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตกอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตกอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตกา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตกอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตกอ่ไปแตก่ทัง้นี้ท่านจะตกอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตกั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตกามทีส่ถานทตูกฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตกั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตกั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตกั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตกา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตกามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตกผุลใดๆ

ตกามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติก ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาตก ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็กม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัตก และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตกล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตกล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกกตกา่งกัน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีำ่เดีย่วแสดงตนทีส่ถำนทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7 วนั  

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทำง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตกอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตกอ้ง

ไมช่ ารดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตกรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนำ้ 90 เปอรเ์ซ็นต ์

ของพืน้ทีร่ปูถำ่ย จ านวน 2 ใบ หำ้มตกแตง่รปู ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้  

หำ้มสวมแวน่ตำ  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์ 

แนะน ำใหลู้กคำ้ไปถ่ำยในสถำนทูต 180 บำท จ ำนวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ควำมถกูตอ้ง 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตกัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุก าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตกอ้งตกรงตกามหนา้พาสปอรต์ก  

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูกทีย่ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูกไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตกรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตกอ้ง

มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอำยจุำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบัตกรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพย ์สว่นตกัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่น

วนันัดสมัภาษณ์  

ยอดเงนิสดุทำ้ยทีล่กูคำ้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคำ่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

สดัสว่นใบหนำ้ 90% 
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*** ไมร่บัพจิำรณำบญัชกีระแสรำยวนั และฝำกประจ ำ *** 

 หากมกีารตกอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

 หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ 

(เดอืนตกอ่เนือ่งดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้ม

ปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ์ 

4.2 หำกตอ้งรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตกอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตกอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้กรงตกามหนา้พาสปอรต์ก 

5. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

- ทะเบยีนบา้น 

- บัตกรประชาชน 

- สตูกบิัตกร (กรณีเด็กอายตุก า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตกร (ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตกอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตกน้สังกัด (โดยมารดา

จะตกอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุกรเดนิทางไปตกา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตกรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์กมารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตกอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตกน้สงักัด (โดยบดิาจะตกอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุกรเดนิทางไปตกา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตกรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์กบดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตกอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุกรเดนิทางไปตกา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตกน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตกรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์กบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตกอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุกรแตกเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มกับ

เดนิทางมาสมัภาษณ์กับบตุกรทีส่ถานทตูกดว้ย 

7. กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ ขอควำมกรณุำรบกวนถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้แนบมำดว้ย  

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตกอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตกัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตกปัิจจบุัน ...............................สญัชาตกโิดยก าเนดิ หากตกา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตกง่งาน (จดทะเบยีน)        แตกง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติก) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตกัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตกา่งจากผูข้อ) และสญัชาตกขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่กามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้กัง้แตกว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ).............................................. 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตกผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตกัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาตก/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตกรเครดติก      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 

 

 


