
 

 

 

 

ตามรอยละครลขิติรัก THE CROWN PRINCESS 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพ - มิวนิค / ซูริค - กรุงเทพ  ไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง รวมน ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม 
พร้อมอาหารเชา้บนเคร่ืองขาไป   

 พกัหรูโรงแรม 3-4 ดาว (พกั เยอรมนั 2 คืน / สวสิ 3 คืน ) 
เท่ียวครบทุกไฮไลท ์!! 

 เยอรมนั : มิวนิคชม BMW World  โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัท่ีสุด ของรถยนตบี์เอม็ดบัเบิ้ลย ูและชม อลัลิลนัซ์ 
อารีน่า สเตเด้ียม เมืองโฮเฮนวานเกา ชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทลินเดอฮอฟ เมืองเอททลั  เมืองฟุส
เซ่น พิพิธภณัฑเ์มืองฟุสเซ่น โบสถ ์HEILIG-GEIST-SPITALKIRCHE   

  สวติเซอร์แลนด ์: น ้าตกไรน์ฟาลล ์เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลกั สะพานไมช้าเปล เมืองกรินเดอวาลด ์ ข้ึน  
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE ทะเลสาบเบรียนซ์  แกรนด์โฮเตล็ กีสบาค  ฮาร์เดอร์คูลม ์ 

 ชอ้ปป้ิง!! เทรนดแ์ฟชัน่ท่ี ยา่นสะพานไมช้าเปล 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG924 BKK-MUC 00.50-06.45 

เทีย่วบินขากลบั TG971 ZRH-BKK    13.15-06.10 



 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,200 บาท และค่าทปิ 2,500 บาท) 

 
 
 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพฯ - มิวนิค- ชมเมือง-ปราสาทโฮเฮนชวาน
เกา-ฟุสเซ่น 

   EURO PARK HOTEL 

3 ฟุสเซ่น-ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ– เอททลั– ฟุสเซ่น    EURO PARK HOTEL 

4 
ลูเซิร์น–อนุสาวรียรู์ปสิงโตหินแกะสลกั- สะพาน
ไมช้าเปล - ชอ้ปป้ิงยา่น CHAPEL BRIDGE                

  - IBIS STYLES LUZERN CITY 

5 
ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด ์- เลาเทอร์บรุนเนิน - ยอด
เขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - อินเทอรร์ลาเคน 

  - 
PARK INN BY RADISSON 

ZURICH AIRPORT 

6 
กรินเดอวาลด ์– ทะเลสาบเบรียนซ์ - แกรนด์โฮเตล็
กีสบาค – เมืองอินเทอร์ลาเคน - ฮาร์เดอร์คูลม ์

  - CARLTON EUROPE HOTEL 

7 
เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น ้าตกไรน์ฟาลล ์- สนามบินซู
ริค –  กรุงเทพฯ 

   CARLTON EUROPE HOTEL 

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ  - -  

เดือนกนัยายน 18-25 ก.ย. 61 68,991.- 

เดือนพฤศจิกายน 13-20 พ.ย. 61 68,991.- 

เดือนธันวาคม 4-11 , 18-25 , 20-27 ธ.ค. 61  68,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  14,900.- 



วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4  เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 

สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสาร

การเดินทางและสัมภาระ 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ - มิวนิค- ชมเมือง-ปราสาทโฮเฮนชวานเกา-ฟุสเซ่น 

01.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
  (**วนัที ่18-25 ก.ย. 61 ไฟท์ขาไป BKK-MUC TG 924  00.50 -07.50 น. ) 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสัมภาระ 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง มิวนิค นครหลวงแห่งอดีตอาณาจกัรบาวาเรีย ท่ียิง่ใหญ่ แวะถ่ายรูปสวย 
กบั พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก พระราชวงัฤดูร้อนของกษตัริยแ์ห่งบาวาเรีย สถานท่ีประสูติของกษตัริย์
ลุดวิกท่ี 2  กษตัริยแ์ห่งบาวาเรีย ผูส้ร้าง 3 ปราสาทดงั นอยชวานสไตน์-ลินเดอร์ฮอฟและเฮอรินคิม
เซ ท่ีกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเยือนบาวาเรีย   จากนั้นน าท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ 
โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของรถยนต ์บี เอ็ม ดบับลิว ยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่าน
เดินเล่นถ่ายรูปกบัรถยนตรุ่์นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อมเลือกซ้ือของตกแต่งและท่ีระลึก  ผา่น
ชมสถานท่ีส าคญัๆของมิวนิค อาทิ  โอลิมปิคปาร์ค ถนนแมกซิมิเลี่ยน ท่ีตั้งของพระราชวงัเรสซิ
เดน้ทแ์ละโอเปราเฮา้ส์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของเหล่าร้านแบรนดเ์นมยีห่้อดงัของยโุรป 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
น าท่านเดินทางสู่ โฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆท่ีสวยงามตั้งอยูบ่ริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี
และออสเตรีย  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทท่ีสร้างโดยกษตัริยแ์มกซิมิ
เล่ียนท่ี 2 ปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นปราสาทสีเหลืองอร่ามท่ีตั้งบนเนินเขาฝ่ังตรงขา้มกบัปราสาท
นอยชวานสไตน์ และเป็นปราสาทท่ีพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 แห่งบาวาเรียประทบัเม่ือยงัทรงพระเยาว ์น า
ท่านเขา้ชมภายในปราสาทไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามและเป็นหน่ึงในฉากการถ่ายท าละครดงั 
จากนั้ นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองสวยท่ีตั้ งอยู่บนถนนสายโรแมนติค ท่ีอาคาร
บา้นเรือนมีความสวยงาม 



ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั EURO PARK HOTELหรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม ฟุสเซ่น-ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ– เอททลั– ฟุสเซ่น  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

น าท่านเดินทางเขา้ชม ปราสาทลินเดอฮอฟ ท่ีตั้งอยูก่ลางหุบเขากลาสวงัก์ทาล เป็นอีกหน่ึงปราสาท
ของพระเจา้ลุควิคท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ท่ีใชส้ถาปัตยกรรมแบบบาร็อค-ร็อคโกโก ้อีกหน่ึงโลเคชัน่ของ
ละครดงั เป็นปราสาทเดียวท่ีสร้างเสร็จตามพระประสงคข์องกษตัริยลุ์ดวิคท่ี  2 ท่ีพระองคต์อ้งการท่ี
จะประทบัในปราสาทแห่งน้ีหลงัจากสละราชสมบติั น าท่านเขา้ชมภายในตวัปราสาทท่ีไดรั้บตกแต่ง
ไดอ้ย่างสวยงามและทนัสมยั และมีเวลาให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกและเขตอุทยานท่ี
สวยงาม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองเอททลั  (ETTAL)  น าท่านเขา้ชมส านกัสงฆแ์ห่งเมืองเอททลัท่ีไดรั้บ

การข้ึนทะเบียน ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ้เป็นโลเคชัน่ท่ีส าคญัของละคร ท่ี
น ามาเป็นดา้นนอกของพระราชวงั ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปอยา่งเต็มอ่ิม ก่อนเดินทางกลบัสู่ เมือง
ฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่นแควน้บาวาเรีย    น าท่านเดินทางไป
ยงัสถานท่ีถ่ายท าฉากบนถนนกลางเมืองและสถานท่ีส าคญัท่ีเปิดให้ทางกองละครเขา้ไปถ่ายท าคือ
หอ้งสมุดใน พิพิธภัณฑ์เมืองฟุสเซ่น (THE MUSEUM OF FUSSEN) ท่ีตั้งอยูบ่นปีกดา้นหน่ึงของ
อาคารท่ีเคยเป็นอารามเบเนดิคทีนแห่งเซนต์มงัค์ และ โบสถ์เฮลิคเกอิส สปิตาลในย่านเมืองเก่า 
โบสถแ์ห่งน้ีมีดา้นหนา้โบสถท่ี์วาดภาพแบบเฟรสโกไ้วอ้ยา่งงดงามมากและภายในโบสถ์ก็งดงามไม่
แพก้นั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั EURO PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั- สะพานไม้ชาเปล - ช้อปป้ิงย่าน CHAPEL BRIDGE                

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์สู่  เมืองลูเซิร์น   เมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัของ
สวิสเซอร์แลนด์และยงัมีความส าคญัในด้านการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกด้วย  เมืองน้ีตั้งอยู่ตรง
ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีช่ือว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์อัน หมายถึง ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐโดยจะถูก
ลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก  สัญลกัษณ์แห่งความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์  และ

เสียสละ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจา้งสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสใน
พระเจา้หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส  แวะถ่ายภาพ สะพานไม้ ชาเปลบริดจ์ สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมี
อายุกวา่ 600 ปีทอด  ขา้มผา่น แม่น ้ ารอยส์ สัญลกัษณ์ท่ีสาคญัของลูเซิร์น ตลอดสะพานประดบัดว้ย
ภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึงประวติัศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี   อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตาม
อธัยาศยักบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่างๆมากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  อาทิเช่น  ช็อค
โกแลตและร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั  เช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอม็บาสซ่ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาเดินเล่นช้อปป้ิงอย่างเต็มที ่
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ - เลาเทอร์บรุนเนิน - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - อนิเทอรร์ลาเคน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ กรุนน์  ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อข้ึนรถไฟสายจุงฟราวบาห์เนน 
สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึงตลอด 2 ขา้งทาง ท่านจะไดส้ัมผสักบัธรรมชาติของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมและ
แนวป่าสนท่ีงดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของ
เทือกเขาแอลป์ รถไฟจะมีแวะเปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีไคลน์ไชเด็ค ( สถานีท่ีลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 
เคยเสด็จประพาสเม่ือวนัท่ี 29 พ.ค. 2440 ) น าท่านเดินทางต่อจนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 



3,454 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล และไดรั้บการขนานนามวา่ TOP OF EUROPE ท่ีเพิ่งฉลองครบรอบ 
100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายน้ี เม่ือ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวติั
ของการก่อสร้าง น าท่านชมวิวสวยและสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ 
SPHINX จากนั้นน าชม ถ า้น า้แข็ง ท่ีไดรั้บการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่น
สบายๆ หรือซ้ือไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก TOP OF EUROPE และสถานท่ีน้ียงัเป็นฉากส าคญั
ของละครลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS  ซ่ึงเป็นฉากเปิดตวัของเจา้หญิงอลิชท่ามกลางหิมะขาว
ท่ีปกคลุมยอดเขาท่ีงดงามและประทบัใจอีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจาก จุงฟราว ผา่น เมืองเวนเกน้ สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีก

ดา้นหน่ึง (แวะเปล่ียนรถไฟท่ี สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปล่ียนรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จเม่ือ
วนัท่ี 29 พ.ค. 2440) จนถึงสถานีรถไฟเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน  เพื่อน าท่านเดินทางต่อสู่  เมืองอิน
เทอร์ลาเคน  เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีไดช่ื้อว่ามีบรรยากาศและภูมิประเทศ
สงบสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง  เน่ืองจากตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบ 2  แห่ง  คือ ทะเลสาบทุนน์และ
ทะเลสาบเบรียนส์ สถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าฉากในละครท่ีใชแ้ทนประเทศฮรีสอชอนัเป็น
ดินแดนสมมุติในละครอีกดว้ย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดงัทั้งแฟชัน่และนาฬิกาสุดหรู
ใหเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาเดินเล่นช้อปป้ิงอย่างเต็มที ่
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  CARLTON EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก กรินเดอวาลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ - แกรนด์โฮเต็ลกสีบาค – เมืองอนิเทอร์ลาเคน - ฮาร์เดอร์คูลม์ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  กรินเดอวาลด์  (GRINDELWALD)  อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุด
ในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุดอีกทั้งยงัเป็นสถานท่ี
ซ่ึงละครลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS ไดไ้ปเก็บบรรยากาศความงามนั้นมาไวอ้ยา่งครบถว้น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 



บ่าย น าท่านผา่นชม  ทะเลสาบเบรียนซ์  (LAKE BRIENZ)  ซ่ึงอยูฝ่ั่งตะวนัออกของเมืองอินเทอร์ลาเคน 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั แกรนด์โฮเต็ล กีสบาค  (GRANDHOTEL GIESS-BACH) ริม
ทะเลสาบเบรียนซ์เป็นอาคารเก่าสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ให้เป็นโรงแรมท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของ
ชนชั้นสูง แต่หลงัสงครามโลกทั้งสองคร้ัง โรงแรมก็เส่ือมโทรมจนตอ้งปิดตวัลงในปี ค.ศ. 1979  
กระทัง่ปี 1983  จึงมีผูม้าซ้ือไวแ้ละบูรณะซ่อมแซมจนสวยงาม (การเขา้ชมบริเวณโรงแรมแห่งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศและไดรั้บอนุญาตจากทางโรงแรมเท่านั้น) จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองอินเทอร์ลาเกน้ เพ่ือน าท่านขึ้นรถรางไต่เขาสู่ ฮาร์เดอร์คูลม์ อีกหน่ึงไฮไลต์ของโลเคชัน่ 1ใน
ฉากละครท่ีสวยงาม ฮาร์เดอร์คูลม์ มีความสูง 1322 เมตร มีจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดตรงระเบียงท่ียื่น
ออกไปในอากาศจนเปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมทะเลสาบทูน  (THUN) และทะเลสาบเบรียนซ์ 
(BRIENZ)  เขา้ดว้ยกนั สามารถเห็นเมืองอินเทอร์ลาเคน วิวสามยอดเขาจุงเฟรา ไอเกอร์ และเมิ้นช์ 
เวลาท่ีดีท่ีสุดในการชมความงามน้ีคือช่วงเยน็จนถึงพระอาทิตยต์กดิน (ฮาร์เดอรฺคลุม เปิดบริการถึง 
25 พ.ย 2561) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านมีเวลาช่ืนชมบรรยากาศอย่างเต็มที ่
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CARLTON EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น า้ตกไรน์ฟาลล์ - สนามบินซูริค –  กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

 

 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน เมืองทีต่ั้งของ น า้ตกไรน์เป็นน ้ าตกท่ีเกิดจากการละลาย
ของหิมะ น ้ าแข็งบนเทือกเขาแอลป์ จนกลายเป็นแม่น ้ าไรน์ อีกหน่ึงแม่น ้ าสายท่ีส าคญัของยุโรปให้
เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชัว่ครู่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเดินทาง
กลบัมีเวลาใหท้่านไดท้  า TAX REFUND 

13.30 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 971 
  (**วนัที ่18-25 ก.ย. 61 ไฟท์ขากลบั ZRH-BKK TG 971  13.30 -05.30 น. ) 
วนัทีแ่ปด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 68,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 67,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 67,991.- 
                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 14,900.- 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,

ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหา

ได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ

แตกต่างกนั 

หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 

** ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แลว้เล่ือนไม่ไดทุ้กกรณี (ตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้หากท่านมีการเปล่ียนแปลงตัว๋) 

** ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงคท่ี์จะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง (ไม่

ต ่ากวา่ 15ท่าน) 



**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความ

สะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 

 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 

ชัว่โมงต่อวนั) 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันอุบติัเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตาม

กรมธรรม ์

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  

 ค่าทิปพนักงานขบัรถและมคัคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนท่ี

เหลือ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 

 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

 



การจองและช าระเงิน 

ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่ า

ท่านยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น  30 - 44 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 15 - 19 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 1 - 14 วนั) 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถ

ท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผา่นไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผูร่้วมเดินทาง

ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้

ท่านตอ้งการ 



 ในการยืน่ขอวซ่ีา ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้

ครบตามท่ีสถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

 ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และ

ท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการ

คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่

สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไป

ท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือ

ผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การ

บิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

 หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 

วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือ

หากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้

ท่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืน

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียก

เก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

 ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสาร

ปลอมในการเดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือ

จะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้

ช าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

 ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษัทฯ จะขอ

ด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต] 

 



หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

การประทว้งต่างๆ และการล่าชา้ของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพยสิ์นสูญหาย 

สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ข

ใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ

ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ี

ก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าโดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และ

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้าโดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับใน

ขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้น (สวติเซอร์แลนด์) 

   ใช้เวลาท าการอนุมัตวิซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 7 วนัท าการ 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา TLS Contact 

ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได้ 

 

เอกสารส าหรับการย่ืนวซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุก
กรณ)ี 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีา

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อ
เป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดา

จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และ

ความสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือ
ช่ือ พร้อมประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบ
มรณะ เพื่อเป็นการยืนยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 



 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่
ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิม
ท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
ตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่
เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ี
ท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออก
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูต
ไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและฝากประจ าทุกกรณี**  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 

สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบ 
o เอกสารเพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ี

จดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
 

***หมายเหตุ : ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต*** 
 

 

 

 



ใบกรอกขอ้มูลพื้นฐานในการท าวซ่ีา 

** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอียดใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสะดวกในการขอวซ่ีา 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบริษทัฯไม่สามารถยืน่วซ่ีาใหท้่านได ้

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาไทย  

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

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

ช่ือ-นามสกุล  ผูเ้ดินทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง

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

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

วนั เดือน ปีเกิด ค.ศ.  

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

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

เช้ือชาติ ..............................  สัญชาติ .............................. 

สถานท่ีเกิด.......................................................................................................................................................  

ประเทศ.............................................................................................................................................................. 

สถานภาพ      โสด      หยา่ และมีทะเบียนหยา่ (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

           แต่งงานแลว้ (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียน)      แต่งงาน และมีทะเบียนสมรส (ตอ้งน ามาแสดงดว้ย) 

     *กรุณาระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีเปล่ียนสถานภาพ 

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

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

 



ท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีสถานทูตติดต่อในช่วงระยะเวลาท่ีมีการยืน่ขออนุมติัวีซ่า  

( ถา้ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น กบัท่ีอยูปั่จจุบนัคนละท่ีอยูก่รุณาแจง้รายละเอียด ) 

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

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

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

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

ท่านอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ีมาเป็นเวลา ............... ปี ......... เดือน   

หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ท่ีท างาน ................................................ 

มือถือ ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 

E-Mail..............................................................................................................................................................

มีหนงัสือเดินทางมาแลว้ทั้งหมด .........................เล่ม  

หมายเลขหนงัสือเดินทางเล่มเก่า 

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

หนงัสือเดินทางปัจจุบนัเลขท่ี ................................. วนัท่ีออก.....................................หมดอาย.ุ.......................  

ประเทศท่ีเคยเดินทางไป (ในรอบ 5 ปี) วนัเดือนปี ท่ีไป รวมก่ีวนั และวตัถุประสงคใ์นการไป 

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

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

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาท่านเคยเดินทางเขา้กลุ่มประเทศในยโุรปหรือไม่และเม่ือใด โปรดระบุ

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

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

วนัเดือนปี ท่ีเคยเขา้คร้ังล่าสุด 

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

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



รวมทั้งหมดก่ีวนั 

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

วตัถุประสงคใ์นการไป 

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

ท่านเคยไดรั้บการปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  

     ไม่เคย 

      เคย(เหตุผลในการปฎิเสธ)............................................................................................................................ 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกีย่วกบัด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

กรณีรับราชการอาทิ ทหาร ต ารวจ และอ่ืน ๆ กรุณาระบุยศและสังกดัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ถา้

ทราบ) 

งานปัจจุบนัท าอาชีพ , ต าแหน่ง ( โปรดระบุเป็นภาษาองักฤษ) 

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

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

ช่ือบริษทัท่ีท างาน 

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

โปรดระบุวนัท่ีเร่ิมท างาน 

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

ท่ีอยูข่องบริษทัท่ีท างาน

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

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

เบอร์โทรศพัท ์............................................. อีเมลล ์........................................................................................ 

ท่านมีรายไดน้อกเหนือจากงานประจ าหรือไม่        มี   เงินเดือน...........................บาท      ไม่มี 



ถา้มีโปรดกรอกรายละเอียด 

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

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

รายไดร้วมต่อเดือนจากทุกงานท่ีท่านท า 

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

ท่านมีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆหรือไม่ รวมทั้งเพื่อนๆและ ครอบครัว   

     มี  รายได.้...................... บาท      

     ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียด 

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

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

ท่านไดมี้การออมเงิน เช่น ไดซ้ื้อบา้น , ท่ีดิน , อสังหาริมทรัพย ์, ซ้ือหุน้เล่นแชร์หรือไม่   

       มี        

      ไม่มี 

ถา้มีโปรดแจง้รายละเอียดพร้อมระบุมูลค่ารวม

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

ท่านแบ่งรายไดข้องท่านใหก้บัสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ 

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

ท่านไดใ้ชเ้งินส่วนตวัต่อเดือนเท่าไหร่ 

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

ในการเดินทางคร้ังน้ี ใครเป็นคนออกค่าใชจ่้ายใหท้่าน 

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



ใครเป็นคนจ่ายค่าใชจ่้าย ต่างๆ เช่น ค่าโรงแรม  ค่าอาหาร 

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

ถา้มีคนจ่ายใหท้่าน ไม่วา่จะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด เขาไดจ่้ายใหเ้ป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 

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

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านในการไปองักฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ 

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

ประวติัของบิดา  

ช่ือของบิดา ............................................................. นามสกุลของบิดา.............................................................. 

วนั เดือน ปีเกิด ของบิดา ...................................................... 

สถานท่ีเกิดของบิดา

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

ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ........................... 

 

ประวติัของมารดา  

ช่ือของมารดา ................................................... นามสกุลของมารดา................................................................. 

วนั เดือน ปีเกิด ของมารดา......................................................สถานท่ีเกิดของมารดา........................................ 

ประเทศท่ีเกิด ..................................................... เช้ือชาติ ........................................ สัญชาติ ........................... 

 

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกรณีหยา่กรุณากรอกขอ้มูลของคู่สมรสเก่าดว้ย 

ช่ือ นามสกุล ของ คู่สมรส ................................................................................................................................. 

มือถือ................................................................. 



วนั เดือน ปีเกิด ของคู่สมรส 

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

เช้ือชาติ ............................................................... สัญชาติ ................................................................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบนัของคู่สมรส

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

................................................................................. โทรศพัทท่ี์บา้น ..................................................... 

ในกรณีท่ีมีบุตร ตอ้งกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมทุกคน 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 

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

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 

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

หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

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

 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 

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

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 

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



หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

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

 

ช่ือ นามสกุล ของบุตร 

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

วนั เดือน ปีเกิดของบุตร 

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

ปัจจุบนับุตรอาศยัอยูท่ี่ 

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

หมายเลขหนงัสือเดินทาง 

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

 


