รหัสทัวร B2B2000084
ทัวรเบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน สวิตเซอรแลนด อิตาลี (TG)
บรัสเซลส – โคโลญ– แฟรงกเฟรต – ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – หมูบ
 าน
ริคเวียร – หมูบ
 านอองกีเชม – กอลมาร– ทิทิเซ – ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวาน
เกา – วาดุซ – ซุก – ลูเซิรน – เบิรน – อินเทอรลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน

6 WONDER COUNTRIES
เบลเยียม – เยอรมนี – ฝรังเศส – ลิกเตนสไตน์ – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี
วัน คืน

เดินทาง 8 – 17 เมษายน 63

บรัสเซลส์ | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | แฟรงก์เฟิ รต์ | โคโลญ | ยอดเขาจุงเฟรา | ไฮเดลเบิรก์ |
กอลมาร์ | เบิรน์ | มิลาน

ราคาแนะนําเพียง

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ
วันที . กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – โคโลญ
วันที . โคโลญ – แฟรงก์เฟิ รต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์
วันที . ไฮเดลเบิรก์ – หมู่บา้ นริคเวียร์ – หมู่บา้ นอองกีเชม – กอลมาร์
วันที . กอลมาร์ – ทิทิเซ่ – ฟุสเซ่น
วันที . ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดุซ – ซุก
วันที . ซุก – ลูเซิรน์ – เบิรน์ – อินเทอร์ลาเกน
วันที . อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน
วันที . มิลาน – สนามบิน
วันที . กรุงเทพฯ

76,900.-

วันที

กรุ งเทพฯ

22.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู พบเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก

วันที
00.30 น.
07.40 น.

กลางวัน
บ่าย

กรุ งเทพฯ – บรัสเซลส์ – โคโลญ
ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 934
ถึงสนามบินบรัสเซลส์ (Brussel) ประเทศเบลเยียม (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย ชัวโมง) นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร สถานทีตังสํานักงานใหญ่องค์การสนธิสญ
ั ญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้จากนันนําท่านชมและถ่ายรูป
เป็ นทีระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมียม (Atomium) ซึงเป็ นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมือปี ค.ศ.
ถูกสร้าง
ขึนโดยจําลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง
พันล้านเท่า จากนันเข้าสู่จัตุรัสกรองด์
ปลาสต์ (Grand Place) ทีมีชือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยทีสุดแห่งหนึงในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารทีสวยงามโดยรอบ
จัตรุ สั นําชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึงเป็ นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกําลังยืนแอ่นตัวปั สสาวะอย่างน่ารัก
ผูส้ ร้างประวัติศาสตร์และตํานานพืนเมืองของชาวเบลเยียมซึงมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตํานาน เช่น มีเด็กชายชือจูเลียนสกี มา
พบสายชนวนระเบิดกําลังติดไฟ จึงปั สสาวะรดเพือดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทํารูปแกะสลักนี เพือระลึกถึงความกล้า
หาญ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสําคัญริมแม่นาไรน์
ํ และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า
งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทังยังเป็ นแหล่งผลิตนําหอมออดิโคโลญ
อันลือชือ นําเทียวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมัน
เรืองอํานาจ ถ่ายรู ปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริมก่อสร้างมาตังแต่ปี
แต่มีปัญหาให้ตอ้ งหยุดพักการ
ก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปี จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี
มหาวิหารโคโลญเป็ นศาสนสถานของคริสต์
ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็ นวิหารทีใหญ่ และสูงทีสุดในโลกในสมัยนัน ลักษณะสถาปั ตยกรรมแบบโกธิก เป็ นหอคอยแฝดสูง

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

เมตร กว้าง เมตร ยาว เมตร สร้างเพืออุทิศให้นกั บุญปี เตอร์ และพระแม่มารี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
เดินทางเข้าสู่ทพัี ก LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า

โคโลญ – แฟรงก์เฟิ ร์ต – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํา เดิ น ทางสู่น ครแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ศู น ย์ก ลางทางเศรษฐกิ จ และพาณิ ช ย์ที สํา คัญ ของเยอรมนี น ํา ชมจั ตุ รั ส โรเมอร์
(Romerberg) ซึงเป็ นจัตุรสั ทีเก่าแก่ทีสุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตังอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงก์เฟิ ร์ต ซึงถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลําโพงในประเทศไทย
โดยครังเมือคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ทีมีหา้ งสรรพสินค้าทีทันสมัยและร้านค้ามากมาย ให้
ท่านได้เลือกซือสินค้าแฟชันหลากหลายชนิด
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็ นเมืองทีสุดแสนโรแมนติก ตังอยู่บริเวณฝังแม่นาเน็
ํ กคาร์ (Neckar
River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาทีสําคัญของเยอรมัน เป็ นทีตังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึงเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
เยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีทําให้มีนกั ท่องเทียวนับล้านคนในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือนเมืองแห่งนี แล้วนําท่านผ่านชมย่านการค้า
และแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนันนําเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ทีสร้างขึนอยู่บนเชิงเขาเหนือ
แม่นาเน็
ํ กคาร์ ซึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึงมีอายุกว่า ปี ชมประตู
คืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ทีสร้างขึนโดยคําสังของพระเจ้าเฟเดอริก ทีสร้างเพือเป็ นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึงสร้าง
เสร็จภายในคืนเดียว จากนันชมถังไวน์ทใหญ่
ี ทสุี ดในโลกมีความจุถึง , ลิตร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก BEST WESTERN HOTEL LUDWIGSHAFEN หรือเทียบเท่า

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํา
ทีพัก

วันที
เช้า

ไฮเดลเบิรก์ – หมู่บ้านริคเวียร์ – หมู่บ้านอองกีเชม – กอลมาร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองริควีร์ (Riquewihr) เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแคว้นอัลซาสทีมีชือเสียงในฝรังเศสนังรถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นที
ปลูกกัน ตามแนวไหล่เขาทีลดหลันไปมา บรรยากาศภายในหมู่บา้ นจะคล้ายกับ เดิ น เข้าไปเหมื อ นหลงอยู่ในเมื องแห่ งเทพนิ ยาย
เนืองจากบ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชินเล็กชินน้อยทีน่ารักๆเต็มไปหมด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง
จากนันเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรังเศส หมู่บา้ นทีได้รบั การขนานนามว่าเป็ น อีกหนึงหมู่บา้ นทีสวยทีสุด
ของฝรังเศส อีกทังยังเป็ นหมู่บา้ นทีได้รบั ความนิยมในหมู่นกั ท่องเทียวแห่งหนึงของแคว้นอัลซาสอีกด้วย ท่านจะได้ชมความงดงามไป
ตามถนนก้อนกรวดอันคดเคียวของหมู่บา้ น ตืนตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนทียังคงกลินอายความเป็ นยุคกลางไว้
เป็ นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณทีแต่งแต้มด้วยสีสนั สีสดใส ชมลานนําพุทีสร้างในแบบเรเนสซอง จากนันนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เป็ นดินแดนทีถูกจัดให้เป็ นเมืองทีมีความโรแมนติก จนได้รบั การขนานนามว่า “ลิตเติลเวนิส”
ปั จจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนีได้กลายเป็ นเมืองทีน่ามาเยือนเป็ นอันดับต้นๆของประเทศฝรังเศสบ้านเรือนเป็ นบ้านไม้เก่าแก่เหล่านีปลูก
สร้างเป็ นแบบอนุรกั ษ์ลกั ษณะทีเรียกว่า Timber Frame
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN หรือเทียบเท่า

กอลมาร์ – ทิทเิ ซ่ – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งทิทิเซ่ (Titisee) เมื องริม ทะเลสาบที ตังอยู่ในเขตป่ าดํา (Black Forest) ให้ท่ านได้อิ สระชมความงามของ
บ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบทีมีฉากหลังเป็ นป่ าสนอยู่บนภูเขา ทีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานทีอันเป็ นต้นกําเนิดนาฬิกากุ๊กกู
ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็กฟอเรสอันขึนชือ ณ เมืองต้นตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค้าทีระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางต่อไปยังเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตังแต่ครังจักรวรรดิโรมัน เป็ นทีตังปราสาทของกษัตริยบ์ า
วาเรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ทีมีความงดงามทางด้านทัศนียภาพ เป็ นเมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติกทีเคยมีความ
รุง่ เรืองในอดีตตังแต่ยคุ โรมัน และได้ใช้เมืองนีเป็ นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้า และซือขายเกลือมาแต่โบราณ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก LUITPOLDPARK-HOTEL หรือเทียบเท่า

ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดุซ – ซุก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆทีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย
จากนันเดินทางขึนปราสาทเพือเข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นําชมต้นแบบของ
ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึงปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึงเป็ นปราสาท
ของพระเจ้าลุดวิคที หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ทีได้รบั การตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริ
ชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึงเป็ นนักประพันธ์เพลงทีทรงโปรดปรานยิง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิคืนเงินหน้างานท่านละ ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็ นการทดแทน ***

กลางวัน
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ทีพัก

วันที
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน์ (Liechtenstein) เป็ นประเทศเล็กๆ มีพืนทีเพียง
ตารางกิโลเมตรเท่านันตังอยู่ในทวีปยุโรปกลางริมแม่นาไรน์
ํ ทมีี ภมู ิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงมี ประชากรราว , คน มีพรมแดนด้าน
ตะวันออกติดกับออสเตรียและด้านตะวันตกติดกับสวิตเซอร์แลนด์ และเป็ นทีนิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว นําท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ
ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) หลังจากนันมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองวาดุซ (Vaduz) ซึงเป็ นทีตังของรัฐสภาแห่งชาติ ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านต่อไปยังเมืองเฟลด์เคิรช์ เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบทีสวยงามราวกับเทพนิยายตังอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนียัง
มีอตั ราการเก็บภาษี ทีค่อนข้างตําจึงถือเป็ นทีตากอากาศทีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะ
เห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ ข้างทาง จนเป็ นเรืองธรรมดาไปเลย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเท่า

ซุก – ลูเซิรน์ – เบิรน์ – อินเทอร์ลาเกน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กทีสําคัญแห่งหนึงของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง เมตรและ
ความโดดเด่น ของหลังคาซึงเป็ นสีนาเงิ
ํ นขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนาตาลของบ้
ํ
านเมืองสวยงามอย่างยิง มีเวลาให้ท่านเดินขึน
บันไดสู่จดุ ชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ทีท่านจะสามารถเห็นวิวทีสวยงามโดยรอบของเมือง นําท่านเข้าชมร้านทําทองทีเก่าแก่ทสุี ดใน
ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทําการตังแต่สมัยศตวรรตที ภายในตัวอาคารมีการ
ตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซุม้ ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหิน
อ่อนด้วยมือ ในปี
ได้เปิ ดร้านนีเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะลําค่าและเครืองประดับหายาก และบางชินมีเพียงชินเดียวในโลก มีเวลาให้
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กลางวัน
บ่าย

ท่านเดินชืนชมอาคาร งานศิลปะลําค่าและเครืองประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชันนําระดับโลกให้ท่านเลือก
ซือ
หลังจากนันเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ ทีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
และขุนเขา จากนันพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือเป็ นอนุสรณ์ราํ ลึกถึง
การสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสทีเกิดจากการปฏิวตั ิในฝรังเศสเมือปี ค.ศ.
ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึงมี
ความยาวถึง เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นารอยส์
ํ
(Reuss River) อันงดงามซึงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ทมีี
หลังคาทีเก่าแก่ทีสุดในยุโรป สร้างขึนเมือปี ค.ศ.
โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่กรุ งเบิรน์ (Bern) ซึงได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิรน์ ยัง
ถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวิตทีดีทีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชมบ่อหมีสีนําตาล(Bear Park) สัตว์ที
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นําท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค จึงเหมาะกับการเดินเทียวชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีมีระดับสูงสุดของเมืองนี ถนนกรัมกาสเซ ซึงเต็มไปด้วยร้าน
ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ทีมี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัวโมงในการตีบอก
เวลาแต่ละครัง นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิงก่อสร้างทางศาสนาทีใหญ่ ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึนในปี
ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพทีบรรยายถึงการตัดสินครังสุดท้ายของพระเจ้า แล้วนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken)
เป็ นเมืองทีตังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (ฟองดูวช์ ีส)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศทีสวยงามและยังเป็ นทีตังสถานีรถไฟขึนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfrau) เเละเมือปี คศ.
องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นํา
คณะนังรถไฟท่องเทียวธรรมชาติ ขึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราทีมีความสูงกว่าระดับนําทะเลถึง , ฟุตหรือ , เมตร ระหว่าง
เส้นทางขึนสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารนําแข็งทีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอยู่
สูงทีสุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถํานําแข็ง (Ice Palace) ทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนําแข็งลึกถึง เมตร อิสระให้
ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และทีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย
ทีทําการไปรษณียท์ สูี งทีสุดในยุโรปนําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซาเส้
ํ นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ทสวยงามและแตกต่
ี
าง
กันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอ บรุ นเนิน (Lauterbrunnen)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
จากนันเดินทางสู่ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองทีเรียกได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชันของโลก นําท่านถ่ายรูปคู่กบั มหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน (Duomo di Milano) ทีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ทีผสมผสานกัน เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื นฟูศิลปวิทยาการ
ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนับว่าเป็ นชอปปิ งมอลล์ทสวยงาม
ี
หรูหราและเก่าแก่ทสุี ดในเมือง
มิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที ผูร้ เิ ริมการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชือดังในยุค

เรเนซองส์อีก ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี ทีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

คํา
ทีพัก

วันที

อิสระอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพัี ก KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทียบเท่า

มิลาน – สนามบิน

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
12.00 น. นําเดินทางสู่ สนามบินบรัสเซลล์ เพือให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือสินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
14.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG941

วันที

กรุ งเทพฯ

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนําเพียง
6 WONDER COUNTRIES
เบลเยียม – เยอรมนี – ฝรังเศส – ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี
10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง
8 – 17 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก ท่าน
ท่านละ
76,900.-

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
76,900.-

เด็กอายุไม่เกิน ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
76,900.-

ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

44,640

11,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือนไขการให้บริการ

1.
2.

3.
4.

5.
6.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ทีนังจะยืนยันเมือได้รบั เงินมัดจําแล้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ เดิ
ี นทาง ทีมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพือทําการจองคิวยืนวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมือได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านทีต้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน
การยืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั
นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยืน
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด

อัตราค่าบริการนีรวม

1

2.
3.

ค่าตัวเครืองบิน ชันประหยัด (Economy Class) ทีระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่ภายใต้เงือนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซือประกั นการเดิน ทางสําหรับ ครอบคลุ ม เรืองสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้
เบียประกันเริมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบียประกันเริมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีมีอายุตงแต่
ั แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ประมาณ 3,000 บาท ชําระพร้อมเงินมัดจํา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน (18 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 EURO)

เงือนไขการชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํ เป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง

ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยืนวีซ่าและการยืนวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สําหรับผูเ้ ดินทางทีศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีตน
พํานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า เดือน โดยนับวันเริมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตํากว่า เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยืนคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการยืนคําร้องขอวีซ่า และจํานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตากว่
ํ า หน้า
ท่านทีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิมเติมเรืองตัวเครืองบินและทีนังบนเครืองบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สาํ รองทีนังพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีค่าใช้จ่าย ประมาณ , – , บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามทีเกิดขึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ - เดือนเป็ นอย่างน้อย
นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณี ทีเครืองบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นําหนักประมาณ กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อํานาจในการให้ทนัี ง Long leg ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิก วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกภายใน - วันก่อนเดินทาง
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า วันก่อนเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ , บาท
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด

5.

6.

7.

8.
9.

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที บริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอืนที
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลื อนการเดิ น ทางของท่ า น ไปยังคณะต่ อ ไปแต่ ทังนี ท่ านจะต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยที ไม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวีซ่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบิน หรือ
ค่าตัวเครืองบิน (กรณีออกตัวเครืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพัก
1.

2.
3.
4.

เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ ท่าน/ เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตาํ
กรณีทมีี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปลียนหรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนํา ซึงขึนอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ VFS Global (จามจุรส
*** ยืนวีซา่ แสดงตนทีศูนย์ยนวี
ื ซา
ี แควร์)***
่ น ับจากว ันยืนประมาณ 15 ว ัน
ใชเ้ วลาทําการอนุม ัติวซ
ี า
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนําสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืนวีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืนขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลียนแปลงกฎและเอกสารการยืนอยูเ่ รือย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสําหรับ
1. หน ังสอ
ประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชํารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํ ามาประกอบการยืนวีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถื
ี อพาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พําน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทํางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีของทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืนขอวีซ่าจะมีเงือนไข และ ข้อกําหนดของทางสถานทูตต้องการเพิมเติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืนขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อกํ าหนดนีรวมไปถึงผู ้
เดินทางทีถือพาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว ใบหน้า 90 %
ของพืนทีรูปถ่าย จํานวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตา
คอนแทคเลนส ์ หรือเครืองประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั 2 ข้าง, ห้าม

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

ตกแต่งรูป, รูปไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก, ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านั น
แนะนํ า ให้ลู ก ค้า ไปถ่า ยในสถานทู ต 180 บาท จํ า นวน 4 รู ป นะคะ
เพือความถูกต้อง
3. หล ักฐานการทํางาน
- เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริมทํางาน

(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ-สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ใช ้คําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือสถานทูตทียืน)
- เจ้า ของกิจ การ หนั ง สือ รั บ รองการจดทะเบีย น(DBD)ทีมีช ือของผู เ้ ดิน ทางเป็ นกรรมการหรือ
หุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการทํางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญา
เช่าที โฉนดทีดิน เป็ นตัน
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีกําลังศึกษา
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
อยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านั น (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและ
ต ้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืนวีซา่ )
- กรณีทเกษี
ี
ยณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรข ้าราชการบํานาญมาด ้วย

4. หล ักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัวไป ส่วนตัวของผู ้เดินทาง ถ่ายสําเนา
ย ้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค ้าทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน ก่อนวันนัดสัมภาษณ์
้ า
4.2 หากต้องร ับรองค่าใชจ
่ ยให้บค
ุ คลอืนในคณะ ต ้องทําเป็ นหนั งสือรับรองค่าใช ้จ่าย (BANK
ื
GUARANTEE) ทีออกจากทางธนาคารเท่านั น ระบุชอเจ
้าของบัญชี และบุคคลทีเจ ้าของบัญชีออก
ค่าใช ้จ่ายให ้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ต ้องสะกดชือ-สกุลให ้ตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
5. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาถ่ายสําเนามาทัง 2 เล่ม
6. หากในสําเนาบัญชีบ๊ค
ุ แบ๊งค์ของลูกค ้ามีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดือนล่าสุด (เดือนต่อเนืองด ้วย
นะคะ) แนะนํ าให ้ขอเป็ น STATEMENT จากทางธนาคาร พร ้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัด
สัมภาษณ์

ี ด
ี ากประจํา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสําเนา
7. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
-ใบเปลียนชือ-นามสกุล (ถ ้ามีการเปลียน)
8. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็ กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยมารดา
จะต ้องคัดหนั งสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอต ้นสังกัด (โดยบิดา
จะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามาด ้วย
ิ ยอม
-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-กรณีเด็กทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
ื ับรองในแบบฟอร์มสม ัครวีซา
่
**กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอร
ั
พร้อมก ับเดินทางมาสมภาษณ์
ดว้ ยก ันก ับบุตรทีสถานทูตด้วย**

่ อาจมีการปร ับเปลียนและขออ ัพเดทเพิมเติม
เอกสารยืนวีซา
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสําหร ับกรอกข้อมูลยืนวีซา
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา
ชือ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเกิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..
6. ประเทศทีเกิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืนๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอํานาจ
ปกครอง/ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......

11. ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
12. อาชีพปั จจุบัน........................................................................................................

13. ชือบริษัททีทํางาน ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ ทีอยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเคยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตังแต่วันที.......................................ถึงวันที.......................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที หากทราบ).............................................

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

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

สิงทีช่วยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิงทีช่วยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพักทีมีผู ้จัดหาให ้

ชําระค่าทีพักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทังหมดระหว่างพํานักมีผู ้ออกให ้

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชําระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืนๆ (โปรดระบุ)

อืนๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ นเกียวข้องใดๆ
หมายเหตุ การอนุ มต
ั วิ ซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษท
ั ไม่มส
ี ว
ิ ท งนี
ท งส
ั น
ั บริษ ท
ั เป็ นเพีย งต วั กลางและคอยบริก ารอํ านวยความสะดวกให้แ ก่ผู เ้ ดิน ทาง
เท่านน
ั

