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ทัวรยุโรป THE BEST COUNTRIES IN EUROPE อิตาลี

สวิตเซอรแลนด เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)
อินเทอรลาเคน | ยอดเขาจุงฟราว | ปราสาทนอยชวานสไตน | ฮัลสตัท พระราชวังเชินบุรนน |
ลองเรือแมนํ้าดานูบ

THE BEST COUNTRIES IN EUROPE
อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ เยอรมนี ออสเตรี ย ฮังการี วัน คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

18.30 น.
21.25 น.

วันที่ 2

00.50 น.
03.35 น.

08.15 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 373
** คณะเดินทางวันที่ 06 พ.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 20.35 น. และถึง
ดูไบ เวลา 00.50 น. **
ดูไบ - มิลาน – ดูโอโม - อินเทอรลาเคน

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 101
** คณะเดินทางวันที่ 26 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิ
ลาน เวลา 07.45 น. **
ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่
เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหาร
แหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน
ชมความงดงามอันนาอัศจรรย ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟﻤนฟูศิลปวิทยา
การ นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II)
ซึ่งนับวาเปนชอปปﻤงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูใน
บริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด เพื่อเดินทางสูเมืองอิน
เทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานได
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็ก ๆ จากนั้นใหทานได
อิสระเลือกซื้อสินคาของฝากจากสวิส เชน ช็อคโกแลต ,เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

วันที่ 3

อินเทอรลาเคน - กรินเดอวาลด – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง
เปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของ
ยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch)
สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace)

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับ
ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป ยาวถึง 22
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาด
กับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง
สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางสูเมืองลูเซิรน
(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไป
ดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิส จากเหตุการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่
มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน

อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก LUZERNERHOF หรือเทียบเทา

วันที่ 4
เชา

ลูเซิรน – เซนทกัลเลน – ฟุสเซน

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสูเ มืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ตั้งอยูในหุบเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยชื่อเมืองนั้นไดมาจากนักบุญที่มาเผยแพร
ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนี้นั้นเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคใน
ยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปลี่ยนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอย
แทนในยุคหลัง นําทานชมความดานนอกมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St.
Gall) อันศักดิ์สิทธิ์ ภายนอกนั้นโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารนั้นตกแตงดวยศิลปะ
แบบบาโรค (Baroque) และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเกามาตั้งแตครั้ง
จักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอย
ใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคย
มีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองนี้เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และ
ซื้อขายเกลือมาแตโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก EUROPARK หรือเทียบเทา

วันที่ 5

ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – เบิรชเต็ทกาเดน – ซาลสบวรก

กลางวัน
บาย

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเขาชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชม
ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้ง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรด
ปรานยิ่ง
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได ทางบริษัทขอสงวนสิทธนํา
ทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาเปนการทดแทน ***
*** ในกรณีที่เต็มทั้งสองปราสาทจะเปลี่ยนเปนคืนเงิน 13 ยูโรและพาไปถายรุปหนา

ปราสาทนอยชวานสไตนแทน***

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางสูเ มืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรีย
ที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดินเลนชม
เมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณเมืองเกา
เต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก นําทานชมความสวยงามของ ทะเลสาบโค
นิก (Konigssee Lake) ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบที่มี
ความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบที่ไดชื่อวานําใสที่สุดในเยอรมนี เปนฟยอรด งดงาม
ที่สุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระใหทานเดิน
เลนที่ทะเลสาบตามอัธยาศัย โดยทานอาจจะเลือกลองเรือที่ทะเลสาบชมความงาม
โดยรอบ หรือ ถายรูปกับกับทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟาของทองฟาโดยมี
เทือกเขาแอลปเปนฉากหลังก็ได นําทานเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg)
ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท”
ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้าซัลซาค เมืองซาลส
บวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสต
นิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิรา
เบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหนึ่งในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรัก
เพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN หรือเทียบเทา

วันที่ 6

ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – เวียนนา

เชา

กลางวัน
บาย

คํ่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา
4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจีสวย งามราว
กับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปน
ไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเวลาทาน
ไดอิสระชอปปﻤงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, HUGO
BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX,
GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย **
เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวัน
นั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ** นําทานเดินทางตอสู สูกรุง
เวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของ
ทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของปาไมแหงออสเตรีย
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SENATOR หรือเทียบเทา
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เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – บูดาเปสต – ลองเรือแมนํ้าดานูบ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หอง
ในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทอง
พระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม
แพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส จากนั้นนําผานชมถนนสายวงแหวน
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรง
ละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปดใหมอีกครั้งในป ค.ศ.1955 ผานชม
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของ
ราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 นําชม
บริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟนส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุง
เวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอ
ความทุกขยากของประชาชน

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางกรุงบูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี
(Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชน
หลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวา

คํ่า
ที่พัก
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เปน “ไขมุกแหงแมนํ้าดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพ
บนสองฝﻤงแมนํ้าดานูบ นําทานลองเรือแมนํ้าดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของ
ทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2
ฟากฝﻤง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่รํ่าลือ
ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด
นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมนํ้าดานูบ โดย
นาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสราง
ไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะ
ในชวงฤดุหนาว นํ้าในแมนํ้าอาจกลายเปนนํ้าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบริษัท
ขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVUM GOLDEN PARK หรือเทียบเทา

กรุงบูดาเปสต – ปอมชาวประมง – สนามบิน – ดูไบ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอันทรงคุณคา
ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส
(Matthias Church) ซึ่งเคยใชเปนสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลาย
พระองค ชื่อโบสถมาจากชื่อกษัตริยแมทเธียส ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงพระปรีชาสามารถ
มาก และยังเปนกษัตริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย
ซึ่งสรางในสไตลนีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดในศตวรรษที่ 15
ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟนที่ 1 พระบรมรูปทรงมา ผลงาน
ประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ปอมชาวประมง (Fisherman’s
Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทานสามารถชมความงามของแมนํ้าดานูบได
อยางดีปอมแหงนี้สรางขึ้นตั้งแต ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน
นําเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
16.00 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112
** คณะเดินทางวันที่ 26 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 14.50 น. และถึง
ดูไบ เวลา 23.05 น. **
23.20 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
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03.40 น.

13.15 น.

กรุงเทพฯ

ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 376
** คณะเดินทางวันที่ 26 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 12.35 น. **
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
เด็กอายุไมเกิน
ผูใหญพัก 212 ป
3 ทาน
(เสริมเตียง)
ทานละ
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

59,900.-

59,900.-

59,900.-

08-16 ต.ค. 62

59,900.-

59,900.-

59,900.-

15-23 ต.ค. 62

59,900.-

59,900.-

59,900.-

59,900.-

59,900.-

59,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

55,900.-

57,900.-

57,900.-

57,900.-

73,900.-

73,900.-

73,900.-

73,900.-

73,900.-

73,900.-

กําหนดการ
เดินทาง
25 ก.ย.-03 ต.ค.
62

26 ต.ค.-03 พ.ย.
62

06-14 พ.ย. 62
27 พ.ย.-05 ธ.ค.
62

03-11 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62-03
ม.ค. 63

29 ธ.ค. 62-06

พักเดี่ยว
ไมรวมตั๋ว
เพิ่ม
ทานละ
ทานละ
43,900.
11,900.-

43,900.
11,900.43,900.
11,900.43,900.
11,900.-

39,900.
9,900.-

39,900.
9,900.-

39,900.
9,900.-

45,900.
13,900.-

45,900. 13,900.-

ม.ค. 63

-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500.- บาท)
เงื่อนไขการใหบริการ
1.
ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด
จําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1
คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน)
2.
คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3.
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.
คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5.
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

6.
7.

8.
9.

คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.
คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2.
คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา
1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือ
ของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3.
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5.
คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น
จํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500.- บาท)
6.
คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (17 EURO)
7.
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.

3.

ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง
คืนคาใชจายทั้งหมด
แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง
เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2.
โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3.
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซาประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด
เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
้
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และ
ื เดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
หนังสอ
ั
***ในกรณี ทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พํ าน ักอยู่ต ่างประเทศ, ทํ างานอยู่ต ่างประเทศ
หรือน ักเรียน น ักศึกษาศึกษาอยูต
่ า
่ งประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษ ัทให้ทราบท ันที
่ จะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม และ บาง
เพราะการยืนขอวีซา
สถานทูตอาจไม่สามารถยืนขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกํ าหนดนีรวมไปถึงผู เ้ ดิน ทางทีถือ
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึนอยูก
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืนหล ังขาวเท่านน
ั ถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครืองประด ับ ไม่ใส่คอนแทค

เลนส ์ รูปไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชํารุด***
ต ัวอย่างรูป

3. หล ักฐานการทํางาน
-

ื
้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนั งสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอของผู
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที
โฉนดทีดิน เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน, วันลา
หนั งสอ

ื
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ-สกุ
ลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชคํ้ าว่า “TO WHOM IT
ื
MAY CONCERN” แทนชอสถานทู
ตทียืน)
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีออกจากสถาบันทีกําลังศก
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คําว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)

4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
ทวไป
ั
ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีออกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญช ี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทียืน
วีซา่

-

้ า
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
เดือน(ของผู ้ทีออกค่าใช ้จ่าย)

-

ื
ี รบทุกตัว
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ-นามสกุ
ลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบัญชค
และจะต ้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน ้า

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเป็ นตัวครึงกระดาษ A4

-

ไม่สามารถใชยื้ นได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
5. เอกสารส่วนต ัว
-

สําเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ต
ั ร(กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

ื
ใบเปลียนชอ-นามสกุ
ล (ถ ้ามีการเปลียน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้อง
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนั งสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนังสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนั งสือระบุยน
ิ ยอมให ้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื บรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอรั
่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติมได้ทก
เอกสารยืนวีซา
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่ เชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ
่ ของท่าน)
เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื ว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอตั
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบน
ั ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบน
ั …………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….

่ อ
ื และทีอยู่ ผู ้ปกครอง
10. ในกรณีทผู
ี ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
ั ท์มอ
หมายเลขโทรศพ
ื ถือทีติดต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอผ
ื ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................

ื
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื ทีอยูข
13. ชอบริ
ษัทหรือร ้านค ้า และทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนั กเรียน นั กศก
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย

เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วน
ั ที..........................ถึงวันที............................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวน
ั ที หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสําเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้น
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
ต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํ านักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืนออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื ......................................................
กรุณาระบุชอ

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที
เงินสด

ิ ชว่ ยในการดํารงชพ
ี
สงที

็ เดินทาง
เชค

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานั กมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

่ เป็นดุลพินจ
ิ
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว่ นเกียวข้องใดๆทงส
ั น
ทงนี
ั บริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั

