
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์   HASTAG GERMANY SWITZERLAND 8D5N SEP18-TG-W20 

HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND ตามรอยลขิติรกั [TG] 8D5N  

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)  

2  กรงุเทพฯ - มวินคิ - ชมเมอืง - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ฟสุเซน่ 

3  ฟสุเซน่ - ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ - เอททัล - ฟสุเซน่ 

4  ลเูซริน์ - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล - ชอ้ปป้ิงยา่น CHAPEL 
BRIDGE               

5  ลเูซริน์ - กรนิเดอวาลด ์- เลาเทอรบ์รนุเนนิ - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE - อนิเทอรร์
ลาเคน 

6  กรนิเดอวาลด ์- ทะเลสาบเบรยีนซ ์- แกรนดโ์ฮเต็ลกสีบาค - เมอืงอนิเทอรล์าเคน - ฮารเ์ดอร์
คลูม ์

7  เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ - น้ําตกไรนฟ์าลล ์- สนามบนิซรูคิ - กรงุเทพฯ 

8  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

18 - 25 Sep 2018  68,991  67,991 67,991 15,000 14,900 

13 - 20 Nov 2018  68,991  67,991 67,991 15,000 14,900 

04 - 11 Dec 2018  68,991  67,991 67,991 15,000 14,900 

18 - 25 Dec 2018  68,991  67,991 67,991 15,000 14,900 

20 - 27 Dec 2018  68,991  67,991 67,991 15,000 14,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ)  

22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้4  เคานเ์ตอร ์D 
ประต ู2-3 สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและใหค้วาม
สะดวกในเรือ่งเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ - มวินคิ - ชมเมอืง - ปราสาทโฮเฮนชวานเกา - ฟุสเซน่ 

01.00  ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924 

(**วนัที ่18-25 ก.ย. 61 ไฟทข์าไป BKK-MUC TG 924  00.50 -07.50 น. ) 

07.00  เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ตรวจรับ
สมัภาระ 
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นําทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง มวินคิ นครหลวงแหง่อดตีอาณาจักรบาวาเรยีทีย่ ิง่ใหญ ่
แวะถา่ยรปูสวยกบั พระราชวงันมิเฟนเบริก์ พระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิแ์หง่บาวา
เรยี สถานทีป่ระสตูขิองกษัตรยิล์ดุวกิที ่2  กษัตรยิแ์หง่บาวาเรยี ผูส้รา้ง 3 ปราสาทดงั 
นอยชวานสไตน-์ลนิเดอรฮ์อฟและเฮอรนิคมิเซ ทีก่ลายเป็นจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้า
เยอืนบาวาเรยี  จากนัน้นําทา่นชม บ ีเอ็ม ดบับลวิเวลิด ์โชวร์มูใหญแ่ละทันสมยัทีส่ดุ
ของรถยนต ์บ ีเอ็ม ดบับลวิ ยอดยนตรก์รรมแหง่บาวาเรยี ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูกบั
รถยนตร์ุน่ใหมข่อง บเีอ็ม มนิคิเูปอร ์พรอ้มเลอืกซือ้ของตกแตง่และทีร่ะลกึ  ผา่นชม
สถานทีส่าํคญัๆของมวินคิ อาท ิโอลมิปิคปารค์ ถนนแมกซมิเิลีย่น ทีต่ัง้ของ
พระราชวังเรสซเิดน้ทแ์ละโอเปราเฮา้ส ์รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของเหลา่รา้นแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงั
ของยโุรป 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเดนิทางสู ่โฮเฮนชวานเกา เมอืงเล็กๆทีส่วยงามตัง้อยูบ่รเิวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรยี  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 
ปราสาททีส่รา้งโดยกษัตรยิแ์มกซมิเิลีย่นที ่2 ปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นปราสาทสี

เหลอืงอรา่มทีต่ัง้บนเนนิเขาฝ่ังตรงขา้มกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์และเป็นปราสาทที่
พระเจา้ลดุวกิที ่2 แหง่บาวาเรยีประทับเมือ่ยังทรงพระเยาว ์นําทา่นเขา้ชมภายใน
ปราสาทไดร้ับการตกแตง่อยา่งสวยงามและเป็นหนึง่ในฉากการถา่ยทําละครดงั จากนัน้
นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงฟุสเซน่ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายโรแมนตคิ ทีอ่าคาร
บา้นเรอืนมคีวามสวยงาม 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก EURO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ฟุสเซน่ - ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ - เอททลั - ฟุสเซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นเดนิทางเขา้ชม ปราสาทลนิเดอฮอฟ ทีต่ัง้อยูก่ลางหบุเขากลาสวังกท์าล เป็น
อกีหนึง่ปราสาทของพระเจา้ลคุวคิที ่2 แหง่บาวาเรยี ทีใ่ชส้ถาปัตยกรรมแบบบาร็อค-
ร็อคโกโก ้อกีหนึง่โลเคชัน่ของละครดงั เป็นปราสาทเดยีวทีส่รา้งเสร็จตามพระประสงค์
ของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2 ทีพ่ระองคต์อ้งการทีจ่ะประทับในปราสาทแหง่นี้หลงัจากสละราช
สมบตั ินําทา่นเขา้ชมภายในตวัปราสาททีไ่ดร้ับตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงามและทันสมัย 
และมเีวลาใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูบรเิวณรอบนอกและเขตอทุยานทีส่วยงาม 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเอททลั  (ETTAL)  นําทา่นเขา้ชมสาํนักสงฆแ์หง่เมอืง
เอททัลทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้เป็น
โลเคชัน่ทีส่าํคญัของละครทีนํ่ามาเป็นดา้นนอกของพระราชวัง ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่
ถา่ยรปูอยา่งเต็มอิม่ กอ่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฟุสเซน่ เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนน
สายโรแมนตคิ ตัง้อยูใ่นแควน้บาวาเรยี    นําทา่นเดนิทางไปยังสถานทีถ่า่ยทําฉากบน
ถนนกลางเมอืงและสถานทีส่าํคญัทีเ่ปิดใหท้างกองละครเขา้ไปถา่ยทําคอืหอ้งสมดุใน 
พพิธิภณัฑเ์มอืงฟุสเซน่ (THE MUSEUM OF FUSSEN) ทีต่ัง้อยูบ่นปีกดา้นหนึง่
ของอาคารทีเ่คยเป็นอารามเบเนดคิทนีแหง่เซนตม์ังค ์และ โบสถเ์ฮลคิเกอสิ สปิตาล
ในยา่นเมอืงเกา่ โบสถแ์หง่นี้มดีา้นหนา้โบสถท์ีว่าดภาพแบบเฟรสโกไ้วอ้ยา่งงดงามมาก
และภายในโบสถก์็งดงามไมแ่พก้นั 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก EURO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลูเซริน์ - อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั - สะพานไมช้าเปล - ชอ้ปป้ิงยา่น 
CHAPEL BRIDGE               

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสวติเซอรแ์ลนดส์ู ่เมอืงลูเซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วที่
โดง่ดงัของสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละยังมคีวามสาํคญัในดา้นการกอ่กําเนดิสมาพันธรัฐอกี
ดว้ย  เมอืงนี้ตัง้อยูต่รงทะเลสาบขนาดใหญท่ีช่ ือ่วา่ เวยีวาลดส์แตรท์เตอรอ์นั หมายถงึ 
ทะเลสาบสีพ่ันธรัฐโดยจะถกูลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

 นําทา่นถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั  สญัลกัษณ์แหง่ความกลา้หาญ 
ซือ่สตัย ์และเสยีสละ ทีถ่กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารรับจา้งสวสิจากการปกป้อง
พระราชวังตยุเลอลสีในพระเจา้หลยุสท์ี ่16 แหง่ฝรั่งเศส  แวะถา่ยภาพ สะพานไม ้ชา
เปลบรดิจ ์สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงทีม่อีายกุวา่ 600 ปีทอด  ขา้มผา่นแมน้ํ่ารอยส์

สญัลกัษณ์ทีส่าคญัของลเูซริน์ ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนทีบ่อกเลา่ถงึ
ประวัตศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอยา่งด ี  อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอธัยาศยักบั
การชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงตา่งๆมากมายของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ อาทเิชน่  ชอ็ค
โกแลตและรา้นตวัแทนจําหน่ายนาฬกิาชือ่ดงั  เชน่บคุเคอเรอร,์ กุบ๊เบอลนิ, เอ็มบาสซี ่

คํา่  รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นมเีวลาเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงอยา่ง
เต็มที ่

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ลูเซริน์ - กรนิเดอวาลด ์- เลาเทอรบ์รนุเนนิ - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF 
EUROPE - อนิเทอรรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์กรนุน ์ชมุชนเล็กๆน่ารัก เพือ่ขึน้รถไฟสายจงุฟ
ราวบาหเ์นน สู ่ยอดเขาจงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทาง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตขิอง
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ภเูขาทีม่หีมิะปกคลมุและแนวป่าสนทีง่ดงาม ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นชม
ความงดงามและยิง่ใหญข่องเทอืกเขาแอลป์ รถไฟจะมแีวะเปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานี
ไคลนไ์ชเด็ค ( สถานีทีล่น้เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสดจ็ประพาสเมือ่วันที ่29 พ.ค. 2440 ) 
นําทา่นเดนิทางตอ่จนเดนิทางถงึยอดเขาจงุฟราวยอรค์ 3,454 เมตรจากระดบัน้ําทะเล 
และไดร้ับการขนานนามวา่ TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการ
กอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมือ่ วันที ่21 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2012 ใหท้า่นเดนิชมประวัติ
ของการกอ่สรา้ง นําทา่นชมววิสวยและสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานีตรวจวดัสภาพ
ภมูอิากาศ SPHINX จากนัน้นําชม ถ า้น า้แข็ง ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแตง่ไวอ้ยา่ง
งดงามกอ่นใหเ้วลาเดนิเลน่สบายๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF 
EUROPE และสถานทีน่ี้ยงัเป็นฉากสาํคญัของละครลขิติรัก THE CROWN 
PRINCESS  ซึง่เป็นฉากเปิดตวัของเจา้หญงิอลชิทา่มกลางหมิะขาวทีป่กคลมุยอดเขาที่
งดงามและประทับใจอกีดว้ย 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 

 นําทา่นเดนิทางลงจาก จงุฟราว ผา่น เมอืงเวนเกน้ สู ่เมอืงเลาเทน่บรนุเน่น โดยเสน้ทาง
รถไฟ อกีดา้นหนึง่ (แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลนไ์ชเด็ค จดุเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้
รัชกาลที ่5 เคยเสด็จเมือ่วนัที ่29 พ.ค. 2440) จนถงึสถานีรถไฟเมอืงเลาเทอรบ์รนุ
เนนิ  เพือ่นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน เมอืงทอ่งเทีย่วเมอืงหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ดช้ือ่วา่มบีรรยากาศและภมูปิระเทศสงบสวยงามทีส่ดุแหง่
หนึง่  เนื่องจากตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบ 2  แหง่  คอื ทะเลสาบทนุนแ์ละทะเลสาบ
เบรยีนส ์สถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําฉากในละครทีใ่ชแ้ทนประเทศฮรสีอชอนั
เป็นดนิแดนสมมตุใินละครอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัทัง้แฟชัน่และ
นาฬกิาสดุหรใูหเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งมากมาย 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นมเีวลาเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงอยา่ง
เต็มที ่

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  CARLTON EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 กรนิเดอวาลด ์- ทะเลสาบเบรยีนซ ์- แกรนดโ์ฮเต็ลกสีบาค - เมอืงอนิเทอรล์าเคน 
- ฮารเ์ดอรค์ลูม ์

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นเดนิทางสู ่กรนิเดอวาลด ์ (GRINDELWALD) อนัไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงสกรีี
สอรท์ทีส่วยทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่นหบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามเป็นสถานทีโ่รแมน
ตกิทีส่ดุอกีทัง้ยังเป็นสถานทีซ่ ึง่ละครลขิติรัก THE CROWN PRINCESS ไดไ้ปเก็บ
บรรยากาศความงามนัน้มาไวอ้ยา่งครบถว้น 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

 นําทา่นผา่นชม ทะเลสาบเบรยีนซ ์ (LAKE BRIENZ) ซึง่อยูฝ่ั่งตะวันออกของเมอืง
อนิเทอรล์าเคน จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง แกรนดโ์ฮเต็ล กสี
บาค  (GRANDHOTEL GIESS-BACH) รมิทะเลสาบเบรยีนซเ์ป็นอาคารเกา่สรา้งมา
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1873 ใหเ้ป็นโรงแรมทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจของชนชัน้สงู แตห่ลงัสงครามโลก
ทัง้สองครัง้ โรงแรมก็เสือ่มโทรมจนตอ้งปิดตวัลงในปี ค.ศ. 1979  กระทั่งปี 1983  จงึมี
ผูม้าซือ้ไวแ้ละบรูณะซอ่มแซมจนสวยงาม (การเขา้ชมบรเิวณโรงแรมแหง่นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาพภมูอิากาศและไดร้ับอนุญาตจากทางโรงแรมเทา่นัน้) จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบั
สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน้ เพือ่น าทา่นขึน้รถรางไตเ่ขาสู ่ฮารเ์ดอรค์ลูม ์อกีหนึง่ไฮไลต์
ของโลเคชัน่ 1ในฉากละครทีส่วยงาม ฮารเ์ดอรค์ลูม ์มคีวามสงู 1322 เมตร มจีดุชมววิที่
สวยทีส่ดุตรงระเบยีงทีย่ืน่ออกไปในอากาศจนเปรยีบเสมอืนเป็นสะพานเชือ่มทะเลสาบ
ทนู  (THUN) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(BRIENZ)  เขา้ดว้ยกนั สามารถเห็นเมอืงอนิเทอร์
ลาเคน ววิสามยอดเขาจงุเฟรา ไอเกอร ์และเมิน้ช ์เวลาทีด่ทีีส่ดุในการชมความงามนี้คอื
ชว่งเย็นจนถงึพระอาทติยต์กดนิ (ฮารเ์ดอรฺคลุม เปิดบรกิารถงึ 25 พ.ย. 2561) 

คํา่  รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นมเีวลาชืน่ชมบรรยากาศ
อยา่งเต็มที ่

 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก CARLTON EUROPE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ - น า้ตกไรนฟ์าลล ์- สนามบนิซูรคิ - กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
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จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ เมอืงทีต่ัง้ของ น า้ตกไรน ์เป็นน้ําตกที่
เกดิจากการละลายของหมิะ น้ําแข็งบนเทอืกเขาแอลป์ จนกลายเป็นแมน้ํ่าไรน ์อกีหนึง่
แมน้ํ่าสายทีส่าํคญัของยโุรปใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูชัว่ครู ่สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัมเีวลาใหท้า่นไดทํ้า TAX 
REFUND 

13.30  บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 971 

(**วนัที ่18-25 ก.ย. 61 ไฟทข์ากลบั ZRH-BKK TG 971  13.30 -05.30 น. ) 

วนัที ่8 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

06.00  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

(ยงัไมร่วมคา่วซีา่ 4,200 บาทและคา่ทปิอกี 2,500 บาท) 

 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรม
อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้
ไมส่ามารถจัดหาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 
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2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ
ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 

  

หมายเหต ุ

** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

** ตัว๋กรุ๊ป เมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 

** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น แตท่า่นประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง อตัราคา่บรกิารอาจมกีาร
เปลีย่นแปลง (ไมต่ํา่กวา่ 15ทา่น) 

**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยคํานงึถงึ
ความสะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

  

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัสายการบนิตามทีร่ะบตุามรายการ ชัน้ประหยัด 

2. คา่ภาษีน้ํามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ 

3. คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

5. คา่รถรับ – สง่ระหวา่งนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 
ชัว่โมงตอ่วนั) 
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6. คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตาม
กรมธรรม ์

  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ในการยืน่ครัง้แรก 

3. คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่
ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เป็นตน้ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (สาํหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมในสว่นที่
เหลอื 

7. คา่ทปิหวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน้ําใจในการบรกิาร 

8. คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

  

การจองและช าระเงนิ 

ชาํระคา่มดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดทํ้าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอื วา่
ทา่นยกเลกิการจองโดยอตัโนมัต ิชาํระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่ ทา่น
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
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การยกเลกิ 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มัดจํา 3,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วัน หกัคา่มัดจํา 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 
30 - 44 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี
ใหม ่15 - 19 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 7 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปี
ใหม ่1 - 14 วัน) 

  

                บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ตอ่เมือ่ไม่
สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจํานวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีู ้
รว่มเดนิทางในคณะไมถ่งึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วัน หรอืจัดหา
คณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 

                ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีม
เอกสารใหค้รบตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) 
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 

                ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณท์างสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่น
ได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่ี
นโยบายในการคนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุล
ใดก็ตามทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 

                ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง
ไปทอ่งเทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่
ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่
ทัวรท์ัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการ
ถาวร) 

                หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการ
เดนิทาง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจําตัว๋กบั
สายการบนิหรอืหากทางบรษัิทฯไดด้ําเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิเต็มจํานวน
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และจะทําการคนืใหท้า่นตามทีส่ายการบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บาง
สายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดท้า่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง 
คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจําในตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 
15 วัน 

                ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใช ้

เอกสารปลอมในการเดนิทาง และสาํหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทาง
ทจุรติ หรอืจะหลบหนีเขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิ
ทัง้หมดทีท่า่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจํานวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ที่
ดําเนนิการตามกฎหมาย 

                สาํหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั และทาง
บรษัิทฯ จะขอดําเนนิการแจง้ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิท
ฯ กบัทางสถานทตู 

  

หมายเหตอุืน่ๆ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไม่
รับผดิชอบใดๆ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการ
จลาจล การประทว้งตา่งๆ และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีที่
ทรัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทาง
บรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะคํานงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
สภาวะคา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น้ํามนัเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ
เพิม่เตมิจากราคาทีก่าํหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยนัจดหมาย
จากทางสายการบนิ และทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดย
มไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะคํานงึถงึผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 

3. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี 

4. หลงัจากการจองและชาํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่
ประมาณ 7 วนัท าการ ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้
สถานทตูแลว้ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

  

  

เอกสารส าหรบัการยืน่วซีา่ (ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มอืกบั
สถานทตูทกุกรณี) 

  

1. พาสปอรต์ ตอ้งอายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรับประทับตราวี
ซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรนําไปแสดงดว้ย
เพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

2. รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวดําและหา้มสแกน) 

ขนาด 1.5x2 นิว้ หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตร จ านวน 2 รปู 

ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

4. ส าเนาบตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ 

5. ส าเนาสูตบิตัร กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 

- กรณี เดนิทางกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิาหรอืมารดา
จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่ได ้
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- กรณี เดนิทางกบับคุคลอืน่ ทัง้บดิาและมารดาตอ้งแสดงความจํานงในการอนุญาต โดยระบ ุชือ่ และ
ความสมัพันธข์องบคุคลนัน้กบัครอบครัวดว้ย 

ยืน่เรือ่งทําจดหมายยนิยอม ณ ทีว่า่การอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอื
ชือ่ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบสาํเนาหนา้พาสปอรต์หรอืสาํเนาบตัร
ประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบ
มรณะ เพือ่เป็นการยนืยัน รวมถงึหนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม) 

6. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 

7. ส าเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 

8. หนงัสอืรบัรองการท างาน 

- พนกังานบรษิทั / ขา้ราชการ  หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิท หรอืสงักดัทีท่า่นทํางานอยู ่
ฉบบัจรงิ ภาษาองักฤษเทา่น ัน้ โดยระบ ุตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางาน 
และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบ
กําหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช ้

ชือ่ของแตล่ะสถานทตู) 

- เจา้ของกจิการ สาํเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน 

(กรณีธรุกจิสว่นตวัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานทีทํ่างานอยา่ง
นอ้ย 3-5 ใบ) 

- นกัเรยีน / นกัศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษา หรอื ใบรับรองจบการศกึษา ฉบบัจรงิ 
ภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- เกษยีณอาย ุสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ 

- ผูสู้งอายตุ ัง้แต ่70 ปีข ึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้

9. รายการเดนิบญัชอีอมทรพัย ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้
ออกสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น) **
สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและฝากประจ าทกุกรณี** 

10. กรณีออกคา่ใชจ้า่ย ผูท้ีส่ามารถออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้มดีงัตอ่ไปนี ้
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- มคีวามเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืด เชน่ พอ่แม ่พีน่อ้ง 

สามภีรรยาทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย (หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมายพรอ้ม
แนบ 

- เอกสารเพิม่เตมิ เชน่ สตูบิตัรบตุร สาํเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีีอ่ยูเ่ดยีวกนั) 

- บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการ
เดนิทางในจดหมายดว้ย 

  

***หมายเหต ุ: ชือ่ในเอกสารท ัง้หมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์*** 

  

  

ใบกรอกขอ้มลูพืน้ฐานในการทําวซีา่ 

** กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้!! ** 

ตอ้งกรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการขอวซีา่ 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษัิทฯไมส่ามารถยืน่วซีา่ใหท้า่นได ้

ชือ่-นามสกลุ  ผู ้
เดนิทาง  ภาษาไทย  .........................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................................ 

ชือ่-นามสกลุ  ผูเ้ดนิทาง  ภาษาองักฤษ ตามหนังสอืเดนิทาง
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................. 

วัน เดอืน ปีเกดิ 
ค.ศ.  ..............................................................................................................................
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......................................................................................................................................

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

เชือ้ชาต ิ..............................  สญัชาต ิ.............................. 

สถานทีเ่กดิ
......................................................................................................................................
................................................................................................ 

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

สถานภาพ      โสด      หยา่ และมทีะเบยีนหยา่ (ตอ้งนํามาแสดงดว้ย) 

                  แตง่งานแลว้ (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน)      แตง่งาน และมทีะเบยีนสมรส (ตอ้งนํามาแสดง
ดว้ย) 

                 *กรณุาระบ ุวัน/เดอืน/ปี ทีเ่ปลีย่นสถานภาพ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................... 

  

ทีอ่ยู ่ทีส่ามารถตดิตอ่ไดใ้นกรณีสถานทตูตดิตอ่ในชว่งระยะเวลาทีม่กีารยืน่ขออนุมัตวิซีา่ 

( ถา้ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น กบัทีอ่ยูปั่จจบุนัคนละทีอ่ยูก่รณุาแจง้รายละเอยีด ) 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................. 

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

ทา่นอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันีม้าเป็นเวลา ............... ปี ......... เดอืน                           
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หมายเลขโทรศพัท ์บา้น ...........................................  ทีทํ่างาน 
..................................................................................................................... 

มอืถอื ..........................................  หมายเลขโทรสาร Fax …………………………................ 

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

มหีนังสอืเดนิทางมาแลว้ทัง้หมด .........................เลม่   
หมายเลขหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 
......................................................................................................................................
..................................... 

หนังสอืเดนิทางปัจจบุนัเลขที ่................................. วันทีอ่อก.....................................หมดอายุ
........................ 

ประเทศทีเ่คยเดนิทางไป (ในรอบ 5 ปี) วันเดอืนปี ทีไ่ป รวมกีว่นั และวัตถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................... 

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมาทา่นเคยเดนิทางเขา้กลุม่ประเทศในยโุรปหรอืไมแ่ละเมือ่ใด โปรดระบุ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................... 

วันเดอืนปี ทีเ่คยเขา้ครัง้ลา่สดุ 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................... 

รวมทัง้หมดกีว่ัน 
..................................................................................................................... 

วัตถปุระสงคใ์นการไป 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ทา่นเคยไดรั้บการปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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     ไมเ่คย 

      เคย(เหตผุลในการปฎเิสธ)................................................................................... 

ขอ้มลูสว่นตวัของผูเ้ดนิทางเกีย่วกบัดา้นอาชพี การงาน รายได ้รายรบั และรายจา่ยตา่งๆ 

กรณีรับราชการอาท ิทหาร ตํารวจ และอืน่ ๆ กรณุาระบยุศและสงักดัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
(ถา้ทราบ) 

งานปัจจบุนัทําอาชพี , ตําแหน่ง ( โปรดระบเุป็นภาษาองักฤษ) 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................... 

ชือ่บรษัิททีทํ่างาน 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

โปรดระบวุันทีเ่ร ิม่ทํางาน 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ทีอ่ยูข่องบรษัิททีทํ่างาน
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................ เบอรโ์ทรศพัท ์
............................................. อเีมลล ์.............................................. 

ทา่นมรีายไดน้อกเหนือจากงานประจําหรอืไม ่       ม ี  เงนิเดอืน...........................บาท         ไมม่ ี

ถา้มโีปรดกรอกรายละเอยีด 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................... 

รายไดร้วมตอ่เดอืนจากทกุงานทีท่า่นทํา 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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ทา่นมรีายรับจากแหลง่อืน่ๆหรอืไม ่รวมทัง้เพือ่นๆและ ครอบครัว  

     ม ี รายได.้...................... บาท       

     ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีด 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ทา่นไดม้กีารออมเงนิ เชน่ ไดซ้ือ้บา้น , ทีด่นิ , อสงัหารมิทรัพย ์, ซือ้หุน้เลน่แชรห์รอืไม ่ 

       ม ี          

      ไมม่ ี

ถา้มโีปรดแจง้รายละเอยีดพรอ้มระบมุลูคา่รวม
......................................................................................................................................
................................................................................................ 

ทา่นแบง่รายไดข้องทา่นใหก้บัสมาชกิครอบครัวเดอืนละเทา่ไหร ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ทา่นไดใ้ชเ้งนิสว่นตวัตอ่เดอืนเทา่ไหร ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ในการเดนิทางครัง้นี้ ใครเป็นคนออกคา่ใชจ้า่ยใหท้า่น 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ใครเป็นคนจา่ยคา่ใชจ้า่ย ตา่งๆ เชน่ คา่โรงแรม  คา่อาหาร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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ถา้มคีนจา่ยใหท้า่น ไมว่า่จะเป็นบางสว่น หรอื ทัง้หมด เขาไดจ้า่ยใหเ้ป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของทา่นในการไปองักฤษเป็นจํานวนเงนิเทา่ไหร ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ประวัตขิองบดิา 

ชือ่ของบดิา ............................................นามสกลุของบดิา........................................ 

วัน เดอืน ปีเกดิ ของบดิา 
..................................................................................................................... 

สถานทีเ่กดิของบดิา................................................................................................ 

ประเทศทีเ่กดิ ............................................เชือ้ชาต ิ.....................สญัชาต ิ................ 

  

ประวัตขิองมารดา 

ชือ่ของมารดา .................................นามสกลุของมารดา............................................... 

วัน เดอืน ปีเกดิ ของมารดา......................สถานทีเ่กดิของมารดา.......................................เชือ้
ชาต ิ........................สญัชาต ิ............................ 

  

ในกรณีสมรสแลว้ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืกรณีหยา่กรณุากรอกขอ้มลูของคูส่มรสเกา่ดว้ย 

ชือ่ นามสกลุ ของ คูส่มรส 
..................................................................................................................... มอืถอื
................................................................. 
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วัน เดอืน ปีเกดิ ของคูส่มรส 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

เชือ้ชาต ิ........................................ สญัชาต ิ......................................................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุนัของคูส่มรส
......................................................................................................................................
..............................................................................................โทรศพัทท์ีบ่า้น 
...................................... 

ในกรณีทีม่บีตุร ตอ้งกรอกรายละเอยีดเพิม่เตมิทกุคน 

ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

วัน เดอืน ปีเกดิของบตุร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

  

ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

วัน เดอืน ปีเกดิของบตุร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

  

ชือ่ นามสกลุ ของบตุร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

วัน เดอืน ปีเกดิของบตุร 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

ปัจจบุนับตุรอาศยัอยูท่ี ่
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

หมายเลขหนังสอืเดนิทาง 
......................................................................................................................................
.................................................................................................... 

  

  

  

  

 


