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หมูบานริโบวิเล-หมูบานริควีร   น่ังกระเชาไฟฟ�าสูยอดเขาทิตลิส   สมัผัสหิมะบนลาน
หิมะ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

-2- 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – โดฮา 
17.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เคานเตอร P 

ประตู 7-8 
ของสายการบินกาตาร แอรเวย พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

20.55 น.  ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR833 
00.10 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
01.35 น. ออกเดินทางสู แฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี โดยเที่ยวบินที ่QR069 

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน 
 

วันที่ 2 แฟรงคเฟรต – จตุัรัสโรเมอร – ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – ยานเมืองเกา –
สตุทการท – จตุัรัสพระราชวงั – ชอปปم�งถนน Königstrasse 

07.10 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังผานพิธกีารตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร พรอมรับกระเป�าสมัภาระแลว นําทานเดินทางสู แฟรงคเฟรต 
(Frankfurt) เมอืงศูนยกลางทางการเงินของเยอรมนี และใหญที่สุดในยุโรปอีกดวย นํา
ทานชม จตุัรัสโรเมอร (Romerberg) จัตุรัสที่เกาแกที่สดุในเมือง เปนทีต้ั่งของศาลาวา
การกลางเมอืงเกานครแฟรงเฟรต โดยรอบจตุัรัสเปนบานโครงไมในสมัยกลางที่ไดรับ
การบูรณะแลวจากน้ัน นําทานเดินทางสู ไฮเดลเบิรก (Heidelberg) ระยะทาง
ประมาณ 88.8 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง หน่ึงในเมอืงเกาแกของ
เยอรมนี ทีม่ีอายกุวาพันป ภายในยานเมืองเกา ประกอบไปดวยอาคารโบราณที่สรางขึน้
ต้ังแตสมัยยคุกลางและสมัยพื้นฟศิูลปะวทิยาการ และยังเปนเมืองที่เปนที่ต้ังของ
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก (Heidelberg University) มหาวิทยาลัยทีก่อต้ังขึ้นในป 
ค.ศ. 1386 ปจจุบันไดรับการยอมรับวาเปนมหาวทิยาลัยที่เกาแกในประเทศเยอรมนี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (1) 
พิเศษ...ลิ้มลองเมนูขาหม ูตนตํารับจากเยอรมนั 

 นําทานชม ปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) จากภายนอก ปราสาททีต้ั่งอยู
บนเนินเขา เปนปราสาทเกาแกทีม่ีช่ือเสียงของเมือง ถกูสรางขึ้นในชวงป ค.ศ.1300 ใน
สไตลโกธคิ & เรอเนสซองซ และใหทานไดเดินชมยานเมืองเกา ที่มีเสนหและเปนหน่ึงใน
เมืองที่โรแมนติกที่สดุในเยอรมนีไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู สตุทการท 
(Stuttgart) ระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 
นาที เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเยอรมนี ซึง่มีสาํนักงานและบริษัทตางๆ
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ต้ังอยูมากมาย นอกจากน้ันเมืองแหงน้ียงัเปนเมืองตนกาํเนิดของรถยนตในยคุแรก ๆ 
และเปนเมอืงอุตสาหกรรมยานยนตที่สําคัญของประเทศ โดยมีบริษทัรถยนตทีม่ีช่ือเสียง 
เชน เมอรเซเดส-เบนซ พอรเช รวมถงึรถตนแบบคันแรกของโฟลคสวาเกนอีกดวย 

  นําทานชม จตุัรัสพระราชวงั (Schlossplatz) ลานกวางของเมือง ทีม่ีน้ําพุอยูภายใน
จัตุรัส เปนสถานที่ที่ผูคนออกมาปคนิคกัน เหมอืนเปนสถานที่ใหผูคนออกมารวมตวักัน
ทํากิจกรรมตางๆ จากน้ันนําทานชม ถนน Königstrasse ถนนสายชอปปم�งของเมือง ที่
มคีวามยาวกวา 1 กิโลเมตรเลยทีเดียว และอิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จนถงึ
เวลานัดหมาย 

 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของทาน 

พัก ณ โรงแรม Best Western Plus Hotel Am Schlossberg หรือในระดับ
เดียวกัน 

 

วันที่ 3       สตุทการท – Outlet City Metzingen – สตราสบูรก –  
      โบสถนอรธเธอดามแหงสตราสบูรก – ยาน La Petite France 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (2) 
นําทานเดินทางสู Outlet City Metzingen ระยะทางประมาณ 34.9 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 33 นาที เอาเลททีอ่ยูนอกเมืองสตุทการท ที่มีสินคาที่นํามาลด
ราคามากมาย ตัวอยางรานคา เชน ARMANI BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
COACH, GUCCI, LACOSTE, POLO RALPH LAUREN, PRADA เปนตน 
อิสระใหทานชอปปم�งสินคาตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทานขามพรมแดนสูประเทศฝร่ังเศส ไปยัง สตราสบูรก 
(Strasbourg) ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
เมืองสําคญัดานอุตสาหกรรมและการคาของแควนอัลซาส เปนเมืองทีม่ีประวติัความ
เปนมายาวนานต้ังแตโบราณ และไดขึ้นช่ือวาเปนเมืองหลวงของยุโรป เน่ืองจากเปนทีต้ั่ง
ของรัฐสภายุโรป อีกดวย นําทานถายรูปกับ โบสถนอรธเธอดามแหงสตราสบูรก 
(Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg)ศาสนสถานสําคัญที่สรางขึ้นโดย
ศิลปะแบบกอธคิอนัสวยงาม โดยเร่ิมสรางขึ้นในป ค.ศ. 1015 และเสร็จส้ินในป  ค.ศ. 
1439 ในอดีตเคยไดรับการบันทึกเปนส่ิงกอสรางที่มคีวามสูงที่สุดในโลก และยงัถอืเปน
วิหารที่สูงที่สุดที่สรางในยคุกลาง ที่ยังคงสภาพอยูในปจจุบัน จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกจากองคกรยูเนสโก และมีจดุเดนภายในวิหาร คือ นาฬิกาดาราศาสตร 
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(Astronomical Clock ) ทีม่ีอายุเกาแกกวา 500 ป ซึง่บอกเวลาดวยการเคลื่อนไหว
ของฟนเฟองและเคร่ืองจกัรกล โดยไมไดใชมอเตอรหรือไฟฟ�าเขามาเกี่ยวของเลยและให
ทานเพลิดเพลินกบัการเดินเลนชมบรรยากาศความสวยงามของยาน La Petite 
France แลนดมารคสําคัญของเมอืง ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก เปนยาน
ชุมชนเกาแกทีม่อีายุหลายรอยป ที่ลอมรอบไปดวยอาคารบานเรือนสไตลอัลซาสสีสัน
สดใสงดงาม ภายในยานแหงน้ี มรีานอาหาร รานกาแฟ และมมุจําหนายของทีร่ะลกึ
ตางๆมากมาย อิสระใหทานด่ืมด่ําไปกับบรรยากาศของบานเรือนโบราณ เดินเลาะไป
ตามตรอกซอกซอยตางๆ ของยานริมน้ําสายสําคัญของเมอืงที่มีเสนหและโรแมนติก หรือ
ทานสามารถเลือก 
ชอปปم�งสินคาแบรนดตางๆในยานชอปปم�งของเมืองไดอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการเที่ยวชมและชอปปم�ง
ของทาน 
พัก ณ โรงแรม Mercure Strasbourg Aéroport หรือในระดับเดียวกัน 
 

วันที่ 4 สตราสบูรก – หมูบานริโบวิเล – ชมเมือง – หมูบานริควีร – ชมเมือง – กอลมาร –  
ชมเมืองยาน Little Venice  –  มูลูส 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางสู หมูบานริโบวิเล (Ribeauvillé) ระยะทางประมาณ 65.2 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาท ี เมอืงเลก็ ๆ นารักๆ ที่ไดรับการอนุรักษอาคาร
บานเรือนที่สรางขึ้นมาต้ังแตสมัยยคุกลาง จึงทําใหภายในเมอืงแหงน้ียังคงกลิ่นอายของ
เมืองยุโรปแบบยคุกลางไดเปนอยางดี และนําทานเดินทางสู หมูบานริควรี 
(Riquewihr) ระยะทางประมาณ 4.9  กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที 
หมูบานเล็กๆ ต้ังอยูบนเสนทางไวนทีม่ีช่ือเสียงของแควนอัลซาส เปนเมืองที่โอบลอมไป
ดวยไรองุนและเปนหมูบานที่มช่ืีอเสียงดานแหลงผลติไวนที่สําคญัของฝร่ังเศสอีกดวย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (4) 
นําทานเดินชมบรรยากาศภายในหมูบาน ที่ไดรับการยกยองวาคลายกับการหลงเขาไป
อยูในเมืองแหง 
เทพนิยายเลยทีเดียว เน่ืองจากบานเกือบทกุหลัง จะตกแตงและประดับประดาดวย
ดอกไม ตุกตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอยที่นารักๆเต็มไปหมด จนไดรับการยกยองเปนหน่ึง
ใน Les Plus Beaux Villages de France หรือกลุมหมูบานที่ไดรับการขนานนาม
วาสวยที่สุดในฝร่ังเศสแลวนําทานเดินทางสู กอลมาร (Colmar) ระยะทางประมาณ 
14.3 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 25 นาท ีนําทานเดินเที่ยวชมความสวยงาม
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ของเมืองแสนโรแมนติก ที่บรรดาคูรักหนุมสาวนิยมมาเดทกันหรือขอแตงงานกันที่เมอืง
แหงน้ีมากมาย นําทานชมอาคารบานเรือนที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดต้ัีงแตยุคกลาง 
สรางดวยไมทีป่ระดบัประดาไปดวยดอกไมหลากสีทีต้ั่งอยูบนระเบียงบาน จากความ
สวยงามของลําคลองภายในเมืองและบานเรือนที่ต้ังอยูริมสองฝم�งน้ัน จนทําใหไดรับฉายา
วา เวนิสนอย เลยทีเดียว นอกจากน้ัน 
ยังเปนบานเกิดของ เฟเดอริก โอกูสต บารตอลดี (Auguste Bartholdi) ผูออกแบบ
อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ  
อันโดงดังที่ต้ังอยูมหานครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกดวย 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจีน (5)  
พัก ณ โรงแรม Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 มูลูส – เอนเกลเบิรก – กระเชาไฟฟ�าสูยอดเขาทิตลิส – รับประทานอาหารบนบอดเขา – 
ถํ้าน้ําแขง็ – สะพานแขวน – สมัผัสหมิะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิรก – ลูเซิรน 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (6) 
นําทานขามพรมแดนสูประเทศสวติเซอรแลนด และนําทานเดินทางสู เอนเกลเบิรก 
(Engelberg) ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 
20 นาที เมืองสกรีีสอรทที่ใหญที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด นําทานขึ้น กระเชา
ไฟฟ�า Titlis Rotair แบบหมุนได 360 องศา ทานสามารถชมววิทวิทศันโดยรอบ
ทิศทางแบบ  360 องศาเลยทีเดียว แลวขึ้นสู ยอดเขาทติลิส (Titlis) ทีม่ีความสงู 
3,238 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ยอดเขาทีม่หีิมะปกคลมุตลอดทัง้ป หน่ึงในเทอืกเขาที่
เปนแหลงสกียอดนิยมของสวิตเซอรแลนด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7) พิเศษ...รับประทานอาหารบนยอดเขาทติ
ลิสนําทานชม ถํ้าน้ําแขง็ (Glacier Cave) ถาน้ําแข็งที่สรางขึ้นโดยฝมือมนุษย แลวนํา
ทานชมหรือเดินขามสะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ทีม่คีวามยาวประมาณ 100 
เมตร และความสูงหางจากพื้นประมาณ 500 เมตร ซึง่ถอืไดวาเปนสะพานแขวนที่สงู
ที่สุดในยุโรป (ขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ)  
แลวอิสระใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกบัการสัมผัสหมิะบนลานหมิะ พรอมชมววิ
ทิวทศันที่สวยงามบนยอดเขาทติลิส  

 ไดเวลาสมควร นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ลงจากยอดเขาสู เอนเกลเบิรก และนําทาน
เดินทางสู ลูเซิรน (Lucerne) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาท ีเมอืงตากอากาศที่สวยงามที่สดุแหงหน่ึงของสวิสเซอรแลนด  

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทองถิ่น (8)  
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พิเศษ... เมนูฟองดวู อาหารประจําชาติ ตนตํารับจากสวติเซอรแลนด 
พัก ณ โรงแรม ibis Styles Luzern City หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6 ลูเซิรน – สะพานไม ชาเปล  –  อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก –  
ยานเมืองเกา – ชอปปم�งทาอากาศยานซูริค 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (9) 
นําทานชม สะพานไม ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สรางขึ้นเพื่อขามแมน้ํารอยส 
มีอายมุากกวา 600 ป และเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดในยุโรป และถายภาพกับ 
อนุสาวรียรูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรียที่เปนสัญลักษณแหง
ความกลาหาญและเสียสละ สรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติแดทหารสวิสที่เสียชีวติจากการ
ปกป�องพระราชวังพระราชวงัตุย เลอรีย ของฝร่ังเศส  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.5กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 50 นาท ี เมืองทีม่ีขนาดใหญที่สดุในสวติเซอรแลนด และเปนเมือง
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและของยุโรป และถกูยกใหเปนหน่ึงใน
อันดับตนๆ ของเมืองทีม่คุีณภาพชีวิตดีที่สดุในโลกอีกดวย 
นําทานสู ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคาเกาแกที่รุงเรืองมา
ต้ังแตสมัยยคุกลางซึง่ปจจุบันเปนถนนสายชอปปم�งหลักของเมืองที่เต็มไปดวย
หางสรรพสินคาและรานคามากมายตลอดสองฝم�ง โดยเฉพาะรานแบรนดเนมระดบัโลก
ดังๆ ทีม่ารวมตัวกันอยูบนถนนเสนน้ี อิสระใหทานเดินเลนหรือเลือกซอสินคาตาม
อัธยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมรบกวนเวลาในการชอปปم�งของทาน 
ไดเวลานัดหมาย นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานซูริค เพื่อเตรียมตวักลับสู ประเทศไทย 

18.00 น. ออกเดินทางสู กรุงโดฮา ประเทศกาตาร โดยเที่ยวบินที่ QR096 
00.50 น. ถึงทาอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง 
02.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่QR834 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
 
วันที่ 7     โดฮา – กรุงเทพฯ 
13.30 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
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หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ัน 
จะคอนเฟรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 
กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการบิน 
เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มกีารยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมี
การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนอืความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน เหตุผลตางๆที่อยู เหนือความควบคุม
ของบริษัท ผูจดัจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆไดในทุกกรณ ี
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ  
2-3 ทาน 

เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ  

2 ทาน 
ไมมเีตียงเสริม 

 
พักหองเดี่ยว 

::เด็กพกักบัผูใหญ 1 ทาน คิดราคาผูใหญ:: 
20 – 26 พ.ค. 62 (วันวิสาขบูชา) 50,990 48,990 15,000 

** เด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 
ราคาขางตนไมรวมคาวีซา ทานละ 4,000 บาท 

(กรุณาสํารองที่น่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการย่ืนวซีา) 
 
หมายเหตุ :  รายการทองเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
มิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีเหตกุารณสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณที่ไมไดอยู
ภายใตการควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
การเดินทางในแตละคร้ังตองมีผูเดินทางจาํนวน 25 ทานขึ้นไป 

สายการบินกาตาร แอรเวย QATAR AIRWAY (QR) 
ขาไป QR833 BKK - DOH 20.55 – 00.10 
ขาไป QR069 DOH – FRA 01.35 – 07.10 

ขากลับ QR096 ZRH - DOH 18.00 – 00.50 
ขากลับ QR836 DOH - BKK 02.55 – 13.30 
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ถาผูเดินทางไมครบจาํนวนดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลง
ราคา 
** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมกีาร ขึ้นราคาของภาษีน้ํามัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง** 
ยังไมรวมคาธรรมเนียมทิปมัคคุเทศกทองถิ่น มคัคุเทศกไทย และคนขับรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  
กรุณาชําระมดัจาํทานละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทําการจอง  
หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 

***กอนตัดสินใจจองทวัร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจาํ  
เพื่อประโยชนของทานเอง*** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
ต๋ัวกรุปไมสามารถอัพเกรดเปนช้ันธรุกิจได หากตองการน่ังช้ันธุรกิจ ทานจะตองจองต๋ัวเด่ียว 
กรุณาเช็คราคากับเจาหนาทีอี่กคร้ัง 

  คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
  รถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีชํ่านาญเสนทาง (กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)  
  โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน พกัหองละ 2 หรือ 3 ทาน  

(หมายเหต ุ: ทางบริษัทจะพยายามเลือกใชโรงแรมทีม่ีเคร่ืองปรับอากาศภายในหองพกั แต
เน่ืองจากทวีปยุโรปอยูในแถบอุณหภมูต่ํิา ในบางเมืองจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศใหบริการ 
อีกทัง้ในชวงฤดูหนาว โรงแรมบางเมืองจะไมเปดเคร่ืองปรับอากาศ และหากวันเขาพกัตรง
กับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ ทางบริษัทอาจมกีารปรับเปลี่ยนโรงแรม
หรือยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชนของลูกคาเปนสาํคญั)  

  คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการทองเที่ยว 
  คาเขาชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
  หัวหนาทวัรจากประเทศไทย คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  คาประกันอุบัติเหตุ คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 2,000,000 บาท เงือ่นไขตาม

กรมธรรม 
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อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
  คาธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
  คาภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
  คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด (โดยสายการบิน Qatar Airways 

อนุญาตใหโหลดกระเป�าสมัภาระลงใตทองเคร่ือง น้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก.) 
  คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษัทฯไมไดจดัใหแกทาน เน่ืองจากป�องกัน

การสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ใน
การเขาหองพักสาํหรับทุกทาน) 

  คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซกัรีด คา
โทรศัพท มินิบารและทวีีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 

  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%  
  คาธรรมเนียมวีซาฝร่ังเศสหรือกลุมเชงเกนวีซาและคาบริการ ทางสถานทตูไมคืนใหทานไม

วาทานจะผานการพิจารณาหรือไมกต็าม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
  คาธรรมเนียมทิป คนขบัรถ ไกดทองถิ่น และหวัหนาทัวร ทานละ 45 ยโูร ตลอดทรปิ 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

  ชําระคามดัจํา ทานละ 30,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วัน พรอมสงสําเนา
หนาหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทัฯ 

  ชําระเงินคาทวัรสวนที่เหลือภายใน 30 วนั กอนออกเดินทาง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
  ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วันขึ้นไป คืนคาใชจายทัง้หมด (ยกเวนกรุปที่เดินทางชวง

วันหยดุ หรือเทศกาลทีต่องการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่กีารการันตีคามัดจาํที่
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได) 

  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 44 - 35 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยดึมัดจาํเต็ม
จํานวน 

  ยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 34 - 26 วัน เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทวัร 
  ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% 

ของราคาทวัรทั้งหมด 
  กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษทัฯ 

ตองมกีารการันตีมัดจาํที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
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Flight และโรงแรมที่พกัตางๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคามดัจํา หรือ คาทวัร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

  เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีทีผู่เดินทางไม

ถึง 25 คน 
  ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 
  ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุป ไมสามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย หรือเหตุการณทีอ่ยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

  บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตกุารณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยดุงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

  กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมได เน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

  เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา และออกประเทศ ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

  กรณีทีท่านใชหนังสอืเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพือ่การทองเที่ยวกับคณะทวัร 
หากทานถกูปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น 

  กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวดั หรือตางประเทศ และจะสํารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
พาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
คาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง 
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  เมื่อทานไดชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทัง้หมด 

 
 

หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซาแชงเกน 
• ทางบริษัทฯ จะทาํการย่ืนวีซาของทานตอเมื่อในคณะมีผูสาํรองที่น่ังครบเต็มจาํนวนและ

ไดรับการตอบรับจากทางสถานทตูฯในเร่ืองเวลานัดหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ ตองใชเอกสาร
ตางๆ ที่ออกเปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ                      ต๋ัวเคร่ีองบิน, หองพกัที่ไดรับ
การยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะ  ครบ
จํานวนกอนจงึจะสามารถยื่นวีซาใหกับทานได 

• หากในชวงทีท่านเดินทาง วันและเวลาในการยืน่วีซากรุปเต็ม ทางบริษัทฯตองขอสงวนสิทธิ์
ในการยื่นวีซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตวัเอง ตามวนัและเวลานัด
หมายจากทางสถานทตูฯ โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

• เอกสารตางๆ ที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เปนผูกําหนดออกมา  
      มิใชบริษัททัวร ทานทีม่คีวามประสงคยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสาร
ใหถกูตอง     
      และครบถวนตามที่สถานทตูฯตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน บริษัท
ทัวรฯ เปน   
      เพียงตัวกลางและอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผูพิจารณาวีซาใหกบั
ทาน 
• กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงดังตอไปน้ี 
-    คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทตูฯ จะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆ
ทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือ 
     ไมผานการพิจารณากต็าม 
-    คามัดจาํตัว๋เคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วนัยื่นวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่
สําคัญในการย่ืนวีซา  
     หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทาํการ REFUND โดย
จะมคีาธรรมเนียมที่ทาน   
     ตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสาย
การบิน) ถายงัไมออก   
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     ต๋ัวทานจะเสียแตคามดัจาํตัว๋ที่เกิดขึ้นตามจริงเทาน้ัน 
-    คาหองพกัในทวีปยโุรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะโดนเก็บ 
     คามดัจําหองพกั ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจงใหทาน
ทราบภายหลงั 
• หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ

คาใชจายทัง้หมด 100% 
เอกสารยื่นขอวีซาเชงเกน (ฝร่ังเศส) 
** ผูเดินทางตองมาโชวตวัและสแกนลายน้ิวมอื ณ สถานทตู  
ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวีซาออก ประมาณ 15 วันทาํการ) 
 

1. หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน (Passport) เลมจริง และสําเนา 2 ฉบับ ที่ยังไมหมดอาย ุและมี
อายุไมต่ํากวา  
6 เดือน กอนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทําเลมใหมกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลือ
อยางนอย 2-3 หนา และตองมีหนาวางเหลืออยางนอย 2 หนาติดตอกัน เพื่อติดวีซา  
** หนังสอืเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับวีซาจาก ประเทศในกลุมเชงเกน ภายใน 3 ป (ถามี) หรือ
เคยไดรับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถามี) ** 
 

2. รูปถายสี 2 ใบ หนาตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาว ถายรูปมาแลวไมเกิน 6 
เดือน  
หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา แวนกันแดด คอนเทคเลนส หามมีเคร่ืองประดบั เห็นใบหู
และค้ิวทัง้ 2 ขางชัดเจน และตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
 

3. หนังสือรับรองการทํางาน 
3.1 กรณีลกูจางหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหนวยงานหรือบริษัทตนสังกดัของ
ผูสมคัร (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทาํงานและชวงเวลาทีอ่นุมติัใหลาหยดุเพื่อ
เดินทางไปทองเที่ยวยุโรป (ระบุช่ือประเทศ) หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง
ครบกําหนดในวันที่เทาไร โดยช่ือลกูคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกด
ช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา  
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TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต ออกหนังสอืเปน
ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบัน มีอายุไมเกิน 30 วนั นับจากวันย่ืนวีซาเทาน้ัน 
พรอมลายเซ็น ระบุช่ือ ตําแหนงของผูออกหนังสือและประทับตราบริษัท 
 

3.2 กรณีเจาของกิจการ 
หลักฐานการเปนเจาของกิจการ เชน สําเนาใบทะเบียนการคาหรือหนังสอืรับรองการจด
ทะเบียนบริษทัหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน 
พรอมทัง้เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (ตองมอีายุไมเกิน 90 วัน หาก
มากกวา 90 วันไปแลว  
ตองคัดลอกใหมเทาน้ัน) เปนสําเนาภาษาไทย และพรอมแปลภาษาอังกฤษ 
 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศกึษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู (มอีายุไมเกิน 30 วัน)  
ฉบับจริง ออกหนังสือเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตร
นักเรียน) 
 

3.4 ผูเกษียณอายุงาน 
หนังสือยืนยันการเกษียณอายกุารทํางาน ซึง่เขยีนโดยตัวผูสมคัรหรือออกโดยบริษัท
นายจางลาสดุ ระบุวันที่เกษียณ ช่ือและที่อยูของนายจาง ระยะเวลาของการจางงานและ
เงินเดือนลาสุด และ 
สําเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทาํงาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

 
4. หลักฐานทางการเงินทีพ่ียงพอสําหรับคาใชจายตลอดชวงเวลาเดินทาง 

4.1 สําเนาสมดุบัญชีทีม่ีการเดินบัญชีและ Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ควรมี
จํานวนเงินในบัญชีไมนอยกวาหกหลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลมุกับคาใชจายตลอดในการเดินทางและสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เมื่อกลับสูภมูิลําเนา และมรีายการเดินบัญชีลาสุดไมเกิน 7 วันนับจากวันยื่นวี
ซา เปนบัญชีออมทรัพยเทาน้ัน สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชี
ฝากประจาํ รวมถงึบัญชีสหกรณ 
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4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร 
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทน
การใชช่ือแตละสถานทตู สะกดช่ือใหตรงกับพาสปอรตและหมายเลขบัญชีตองเปนเลม
เดียวกับทีท่านจะใชยื่นวีซา 

 
4.3 กรณีมีผูออกคาใชจายให (Sponsorship) 

ตองเปน บิดา มารดา คูสมรส พีน่องสายเลือดเดียวกันเทาน้ัน  
- ตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย (Sponsor letter ) เปนภาษาอังกฤษของผูออก

คาใชจาย  
พรอมเซ็นรับรอง 

- เอกสารพิสูจนความสมัพันธกับผูออกคาใชจายให เชน สําเนาทะเบียนบาน, สํานา
ทะเบียนสมรส และสําเนาใบเกิด (สูติบัตร) เปนตน ทัง้ผูยืน่วีซาเองและผูออก
คาใชจายให พรอมแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษทัง้หมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุช่ือเจาของบัญชี (ผู
ออกคาใชจาย) และตองระบุช่ือผูถกูรับรองหรอืผูสมคัรยื่นวีซาดวย มีอายุไมเกิน 30 
วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซา (สะกดช่ือ-นามสกุลใหถูกตองตามหนาพาสปอรต) 

- Bank Statement ยอนหลัง 6 เดือน ของผูออกคาใชจายใหและผูยื่นวีซา 
- กรณีทีบ่ริษัทของทานเปนผูรับผดิชอบคาใชจายในการเดินทางใหกบัผูเดินทาง

ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอ
คาใชจายและการกลบัมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทางและเหตุผลที่
จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 

 
5. กรณีทีผู่สมคัรอายต่ํุากวา 20 ป 

5.1 สําเนาสูติบัตร/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาบัตรประชาชนของผูสมคัรวีซา พรอม
แปลภาษาอังกฤษ 

5.2 ถาเดินทางไปกับพอหรือแมหรือทานใดทานหน่ึง หรือกับบุคคลที่สาม 
หนังสือยินยอมใหเดินทางไปตางประเทศจากทางอําเภอ/เขต ตัวจริงเทาน้ัน ระบุวา
อนุญาตใหดินทางไปตางประเทศกับใครและระบุความสมัพันธวาเปนอะไรกัน 

5.3 สําเนาใบทะเบียนการหยาหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหยาราง พรอม
แปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาทานหน่ึงทานใดเสียชีวติ 
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6. สําเนาทะเบียนบาน หรือสาํเนาบัตรประชาชน (ไมตองแปลภาษาอังกฤษ) 
 

7. เอกสารสวนตัวกรณีมกีารเปล่ียนช่ือ (ช่ือในหนังสือเดินทางไมตรงกับเอกสารอ่ืนๆ) (แปลเปน
ภาษาอังกฤษทัง้หมด) 

- สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  
- สําเนาทะเบียนบาน 
- สําเนาบัตรประชาชน  
- สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)  
- สําเนาทะเบียนหยา (ถามี)  
- สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ถามี)  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูสมคัรทกุทานตองมาแสดงตน ณ ศูนยยื่นคํารองขอวีซาฯ เพื่อสแกนลายน้ิวมือ 
- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันทาํการ 
- หลังจากทีผู่สมคัรไดทาํการย่ืนขอวีซากบัทางศูนยย่ืนคํารองขอวีซาแลว ทางสถานทตู

ไมอนุญาตใหผูสมคัรทําการดึงเลมหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะทําการ
พิจารณาวีซาไมวากรณีใดๆ กต็าม ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมเพื่อ
เดินทาง กรุณาแจงบริษัททัวรกอน 

- การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมิใหเดินทางเขาประเทศใน
กลุมเชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทตูไมคืน
คาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

- กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การแจงสถานทตูยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถกู
บันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษทัฯ ขอความรวมมอืในการ
เชิญทานไปสัมภาษณตามวันนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ และหากสถานทตูฯ 
ขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษทัฯ ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกทาง
สถานทตูฯ 
 
 
 



 

 
 
 

-16- 

**ทางบริษัทฯ ไมมีนโยบายแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ** 
*การพิจารณาอนุมติัวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทตูฯ ทางบริษทัเปนเพียงตัวกลางในการบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน* 
 

ใบกรอกขอมูลคาํรองขอวีซาเชงเกน กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
กรุณากรอกขอมูลทกุขอโดยละเอียด เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน  
*กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทัง้หมดของทาน เจาหนาที่จะตองกรอกแบบฟอรม
การรองขอวีซาใหทาน* 

 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ช่ือ-นามสกุลเดิมกอนเปล่ียน 

(ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
4. วัน-เดือน-ปเกิด.......................................................................... อายุ …………………………... ป 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญิง 
 

5. สถานภาพสมรส      โสด          สมรส       แตงงาน (ไมจดทะเบียน)          หยา  
            หมาย            แยกกันอยู 

6. ที่อยูปจจุบัน 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
เบอรโทรศัพททีติ่ดตอสะดวก............................................. 
อีเมล............................................................  

7. อาชีพปจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเปนแมบาน / หรือเกษยีณ กรุณาระบุดวย 
(ภาษาอังกฤษ) 
.......................................................................... 
ตําแหนง……………………………………………………………… 

8. ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / รานคา (ภาษาอังกฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ที่อยูที่ทาํงาน / สถานศึกษา / ทีต้ั่งรานคา 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………......................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................. 

10. รายไดตอเดือน ……………………………………………………………………………………บาท 
(โดยประมาณ) 

11. ช่ือ-นามสกุลคูสมรส (ถามี) 
(ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ช่ือ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) 
……………………………………………………………………………………… 

13. ช่ือ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ) 
…………………………………………………………………………………..... 

14. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ถามี) 
โปรดระบุประเทศ………………………........................  
วันหมดอายวุีซา (หากจําได) ........................................ 

15.ความรับผดิชอบคาใชจายในระหวางการเดินทางทองเที่ยวและพํานักของผูรองขอวีซา 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตัวผูรองขอวีซาเอง    มีผูออกคาใชจายให  
กรุณาระบุช่ือ……………………………………………………………………… 
ความสัมพันธ…………………………………… 

 


