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รหสัโปรแกรมทวัร ์  IT SWISS FRAN JUNG 8D OCT17-TG-W56 

           

           อติาล-ีสวติเซอร์แลนด์-เยอรมัน 8 วนั 
 
 

เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น- ป่าด า-ปราสาทนอยซ์ชวานสไตน์-จัตุรัสเซนต์มาร์ค-มิลาน ดูโอโม  
ขึน้ยอดเขาจุงฟราว Top Of Europe-ป่าด าอนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้-ทะเลสาบลูเซิร์น-ช้อปป้ิงสินค้าสวสิ 

                             รวมวซ่ีา+ ทิปคนขบัรถในยุโรป 

                                                    โดยสายการบินไทย (TG)  
ก าหนดการเดินทาง    ตุลาคม  16-23  
 
 
 
 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ  

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบ
กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
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วนัทีส่อง  มิลาน-เวนิส (อติาล)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
00.35 น  ออกเดินทางสู่ สนามบินมาลเปนซ่า โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940 (มีอาหารค ่าและอาหารเชา้ 
  บริการบนเคร่ือง) 
07.10 น  เดินทางถึง กรุงมิลาน หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย น าท่าน 
  เดินทางสู่ เมืองเวนิส หน่ึงในเมืองท่องเท่ียวท่ีโด่งดงัของอิตาลีท่ีตั้งอยูบ่นเกาะเล็ก เกาะนอ้ยกวา่ 100 เกาะ  
  มีคลองเล็ก คลองนอ้ยตดัผา่นมากมายและเช่ือมดว้ยสะพานทั้งเล็กและใหญ่จ านวนมากมาย เวนิสนั้นไดรั้บ
  การกล่าวขวญัวา่เป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่สุดแสนโรแมนติคของอิตาลี 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อน าท่าน ข้ามเรือ สู่ ฝ่ังจัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชน 
 ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเวนิส น าท่านเดินชมสะพานสะอ้ืน ท่ีทอดเช่ือมระหวา่งศาลและคุกหลวง ผ่านชมพพิธิ 
 ภัณฑ์ดอร์จ ชม วหิารเซนต์มาร์ค ท่ีโดดเด่นดว้ยการตกแต่งดว้ยศิลปะยคุโมเสส น าท่านเดินลดัเลาะไปตาม 
 ซอกเล็กซอกนอ้ย เพื่อชม สะพานริอลัโต ท่ีทอดขา้มแกรนดค์าเนลสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเวนิส ท่านอาจใช ้
 เวลาเดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงัของเวนิส อยา่งเคร่ืองแกว้มูราโน-หนา้กากคาร์นิวลั-ของท่ีระลึกต่างๆ หรือ

อาจทดลองน่ังเรือกอนโดล่า ชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองนอ้ยแห่งเมืองเวนิส หรือนัง่จิบกาแฟ ฟังเพลง
สบายๆชิวๆกบัร้านกาแฟท่ีมีอยูก่ลางจตุัรัสเซนตม์าร์ค 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั AMBASCIATORI DELFINO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม เวนิส-มิลาน-ลูเซิร์น (สวสิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้ เมืองมิลาน (เดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองแห่งแฟชัน่ดีไซน์เนอร์ช่ือดงัของอิตาลี  
น าท่าน ถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปราสาทซฟอร์ซ่า อดีตท่ีประทบัของประมุขแห่งเมืองมิลานในอดีต  
ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท่ี์ส าคญัของมิลาน จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของ มิลาน ดูโอโม หรือ 
มหาวหิารแห่งเมืองมิลาน ท่ีสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคอยา่งสวยงามทั้งบริเวณภายนอกและ
กระจกสีสแตนกลาสท่ีสวยงามภายใน อีกทั้งในบริเวณเดียวกนัยงัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงใหญ่ของเมืองมิลาน อาทิ 
แกลเลอรี วคิเตอร์เอม็มานูเอล ห้างสรรพสินค้าเรเนซานเต้ และร้านคา้แบรนดเ์นมมากมาย มีเวลาใหท้่าน 
เดินเล่นชอ้ปป้ิงชมเมือง หรือถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ของลโิอนาร์โด ดาวนิซี อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วคิเตอร์  
เอม็มานูเอลที ่2 กษตัริย ์ผูร้วบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี 

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภ้ตตาคารจีน 
บ่าย   น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองสวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ัง ทะเลสาบแห่งส่ีพนัธรัฐ หรือ เวยีวาลด์สตรัทซี ช่ืน 
   ชมบรรยากาศท่ีสวยงาม และ สัมผสับรรยากาศของทุ่งหญา้ ภูเขา และทะเลสาบท่ีสวยงามตลอดเส้นทางการ

  เดินทาง น าท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบั 3 สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้คาเปลบรุค-
  ทะเลสาบลูเซิร์น และอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีระลึก,ช็อคโกแลต / นาฬิกาสวสิ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี่  ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว-ทติิเซ่ ป่าด า 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ อีกหน่ึงหมู่บา้นเล็กท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่ง 
จุงฟราว คือมอนทช์-ไอเกอร์-จุงฟราว ช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงาม น าท่าน โดยสารรถไฟไต่เขา ข้ึนสู่ หมู่บ้าน
ไคลน์ไชเด็ค จุดเปล่ียนรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุงฟราว หรือ ทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ท่ี
องคก์ารยเูนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนใหก้บัความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารน า้แข็งอเลิทร์ช น าท่านข้ึนรถไฟ
ไต่เขาลอดใตภู้เขาสู่ ทอป ออฟ ยโุรป ช่ือท่ีมาของสถานีรถไฟท่ีอยูสู่งท่ีสุดของยโุรป ณ.ความสูง 3,454 เมตร 
น าท่านสัมผสักบั วงัน า้แข็ง หรือ ไอซ์พาเลซ ท่ีขดุเจาะลงไปใตธ้ารน ้าแขง็ถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟ
สีสันสวยงาม มีแกะสลกัตุก๊ตาน ้าแขง็ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่ดว้ย น าท่านชมววิสวยจากลานชมววิของ สถานี
ตรวจวดัสภาพอากาศสฟิงค์ ท่ีความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย         น าท่านเดินทางลงจาก ยอดเขา โดยรถไฟ สู่ สถานีไคลน์ไชเด็ค และเปล่ียน รถไฟ อีกขบวนสู่ หมู่บ้าน 
 เลาเทอร์บรุน เน่น อีกหน่ึงหมู่บา้นเล็กๆ น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนสู่  เขตป่าด าของเยอรมัน เพื่อน าท่าน

เดินเล่นชมความสวยงามของ ทะเลสาบทิทเิซ่ ทะเลสาบเล็กใจกลางเขตป่าด า ท่ีเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรู 
 ท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั ใหท้่านเดินเล่นชมธรรมชาติหรือชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของเยอรมนั อาทิ นาฬิกา

กรุ๊กรู เคร่ืองครัวตุก๊ตาคู่ ZWILLING กระเป๋าRIMOWA เส้ือผา้แฟชัน่ AGNER ฯลฯ  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
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  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า   ททิเิซ่-ป่าด า-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางไปตามเส้นทางท่ีสวยงามใน เขตบาวาเรีย-อลัไพน์ ท่ีท่านจะไดช่ื้นชมทิวทศัน์ท่ีงดงามตลอด
  การเดินทาง จนถึง เมืองโฮเฮนชวานเกา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ท่ีตั้งของ 2 ปราสาทช่ือดงัแห่งบาวา 
  เรีย นอยชวานสไตน์ และ โฮเฮนชวานเกา  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่าน ขึน้รถชัตเติล้บัสขึน้เขา (การให้บริการขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ หากไม่สามารถขึน้ได้โดยรถบัส อาจ

ต้องเดินขึน้ปราสาท หรือขึน้รถเทียมม้า มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติมท่านละ 6 ยูโร) เพื่อน าท่านชม ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ (Neuschwanstein) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2 ท่ีตอ้งการสร้าง
ปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมวิวสวยจาก สะพานแมร่ี 
จุดท่ีถ่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ (หากมีหิมะปกคลุมหรือมีอันตรายจะไม่
สามารถไปทีส่ะพานได้) ซ่ึงความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ีวอลทดี์สนีย ์ไดน้ ามาสร้างเป็น
ปราสาทในภาพยนตก์าร์ตูน และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ของสวนสนุกดิสน่ียทุ์กแห่งทัว่โลก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองปลายทางสุดทา้ยของถนนสายโรแมนติค ตั้งอยูใ่นแควน้บาวาเรีย สเน่ห์ของ
เมืองน้ีคืออาคารหลายๆหลงัจะทาสีหวานๆ หลากสีสัน เหมือนกบัสีลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง น าท่านเดิน
เล่น-ถ่ายรูป / น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั LUITPOLD PARK  หรือเทยีบเท่า  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 

วนัที่หก   มิวนิค-โชว์รูม BMW-จัตุรัสมาเรียนพลสั-ช้อปป้ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความสวยงามดา้นสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่วา่แบบ
เรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทนัสมยั น าท่านชม BMW WORLD โชวรู์มแห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรก
รรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอม็รุ่นใหม่ ๆ พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกจากบีเอม็และ 
มินิคูเปอร์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยา่นใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ท่ีตั้งของศาลาวา่การเมืองเก่าท่ีงดงามดว้ย

ศิลปะโกธิค และวหิารแม่พระโบสถใ์หญ่ท่ีโดยมีโดมเป็นรูปทรงคลา้ยหวัหอมใหญ่ น าท่านถ่ายรูปคู่กบั 
ศาลากลางมิวนิค ท่ีสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1867-1908 ซ่ึงมี หอระฆงั อนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วัหอคอย มี
ความสูงถึง 278 ฟุต ชมยา่นส าคญั ๆ บนถนนแมกซิมิเล่ียน สตราเซ่ ท่ีตั้งของโอเปร่าเฮา้ส์ พิพิธภณัฑเ์รสซิ
เดน้ท ์ให้เวลาชอ้ปป้ิงร้านคา้แบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของยโุรป เช่น หลุยส์ วติตอง มีดกรรไกรตุก๊ตาคู่ 
เคร่ืองชงกาแฟเนสเปรสโซ่ กระเป๋าริโมวา่ นาฬิกาสวสิ ฯลฯ อยา่งเตม็ท่ี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง เมนู ขาหมู 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ACHAT PREMIUM MUNCHEN SUD HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด  มิวนิค-สนามบิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ มิวนิค เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี-เช็คบตัรโดยสารตรวจหนงัสือ
เดินทาง เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

14.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 925 (มีอาหารเยน็และอาหารเชา้บริการบน
เคร่ือง) 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
**************************************************** 

อตัราค่าบริการ    

 ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ท่านละ   73,900  บาท 
 พกัเด่ียวเพิ่ม       10,000  บาท 
 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน  ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** ส าหรับจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 30 ท่าน*** 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
 1. กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท (3 วนั) หลงัจากท าการส ารองท่ีนัง่โดยโอนเขา้บญัชี และท่ีนัง่จะยนืยนั 
  เม่ือไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
 2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าเน่ืองจาก 
  เป็นทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้ (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ให้ 
  กบัสายการบินไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยื่นวซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีา 
  ล่วงหนา้ 1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง  เน่ืองจากช่วงท่ีเดินทางใกลว้นัคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจท าให้ 
  คิวของการยืน่ล่าชา้ และวซ่ีาออกไม่ทนัก าหนดการเดินทาง หากยืน่วซ่ีาและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระ 
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  ค่าเปล่ียนช่ือและค่าภาษีน ้ามนัท่ีปรับเปล่ียน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ี 
  สถานทูตมีคิวใหย้ืน่และตอ้งช าระค่าวซ่ีาใหม่ ตามจริง 
 4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัท าการ 
 5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ 
  ตามจ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ 
  เดียวกนับริษทัฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2. และหากมียกเลิกหลงัจาก 
  ออกบตัรโดยสารและท าการยืน่วซ่ีาแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอด 
  จนค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    
 7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
 8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

 

 
อตัรานีร้วม 
 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั   
 * ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สอง-สามท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 * ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 * ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 * ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีา 

 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านท่ีอายรุะหวา่ง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี) 
 * ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  
  15 พ.ค.60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 * ค่าทปิคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
 * ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 * ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 * ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ต้องเกบ็เพิม่จากราคาทวัร์อกีท่านละ 800 บาท  
 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่นค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ
 * ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 * ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 * ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 * ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรับการจองทวัร์ 
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ (ยกเว้นช่วง HIGH  
  SEASON ต้องช าระล่วงหน้า 21 วนัท าการ) มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด  
 
การยกเลกิการจองทวัร์ 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วนัท าการ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิก่อน 
  ออกเดินทาง 40 วนัท าการ) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วนัท าการ หกัมดัจ า 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิ 
  ก่อนออกเดินทาง 30 วนัท าการ) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัท าการ หกั 50% ของราคาทวัร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยก 
  เลกิก่อนออกเดินทาง 20 วนัท าการ หัก 50%ของราคาทวัร์) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH 
  SEASON ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 10 วนัท าการ) 
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 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ีนัง่ 3,000 บาท และค่าวซ่ีา 
  ตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องช าระค่ามัดจ าทีน่ั่ง 5,000 บาท และค่าวซ่ีาตามที ่
  สถานทูตเรียกเกบ็) 
 * บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
  ล่วงหนา้ก่อน 14 วนัท าการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวรวมทั้งไม่สามารถ 
  รับผดิชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ 
  จลาจล อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจาก 
  การกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 
 
หมายเหตุ  
 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่าง 
 ประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 * กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ  
 เกิดข้ึนและมีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
 จนกวา่จะไดรั้บการยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถ 

 คืนเงินได ้

 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม 

 น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

 ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่าง 
  ชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบ
  หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple  
  Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
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  อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 * โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯ 
  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
   มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาเยอรมัน ย่ืนวซ่ีาเดี่ยวเยอรมัน ทุกท่านต้องแสดงตัวทีส่ถานทูตเพ่ือสแกนลายนิ้วมือ ใช้เวลาพจิารณา
อนุมัติวซ่ีา 7 วนัท าการ เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วนัก่อนวันเดินทาง) 
 
ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า 
 * สถานทูตเยอรมนัไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวีซ่า  
 * ส าหรับผู้เดนิทางทีศึ่กษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาด้วยตนเองในประเทศทีต่น 
  พ านักหรือศึกษาอยู่เท่าน้ัน 
 * การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารทีด่ีและถูกต้องจะช่วยให้การ 
  พจิารณาของสถานทูตง่ายขึน้ 
 
หมายเหตุ  กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ เพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 
เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง)   ใช้เวลาพจิารณา 15 วนัท าการ 
 * หนังสือเดินทาง โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หาก
  นบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค  าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง หนา้ 
  หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้  หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ 
  กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 
  ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะ 
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  ไม่รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ  
 * รูปถ่าย สีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป เน้นหน้า (ขนาดรูปหน้าเท่ากบัในหนังสือ 
  เดินทาง) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีารูปถ่าย
  หนา้ตรง หา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบับดบงัหนา้ตา 
 * ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 * กรณีเป็นเด็ก อายุต  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
  หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทาง 
  สถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ยและ กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 * หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์ท่ีท างาน, เบอร์บา้นและเบอร์มือถือ  
 * ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
 * ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
 * ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
 * ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้ 

 * หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายไดข้องผูเ้ดินทาง 
 - กรณลีูกจ้าง (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อของแต่
 ละสถานทูต) ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการ
 เขา้ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
 - กรณมีีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุ
 ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัร
 ประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 - กรณีเป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรอง
 ความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 3 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 - กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บ้านหรืออาชีพอสิระ หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี 
 พร้อมแสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 - หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส
 พร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดั
 หนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน   

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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 - ประกอบอาชีพอสิระ : พิมพจ์ดหมายรับรองตวัเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต่้อเดือน พร้อมหลกัฐานแสดง
 อาชีพ ตวัเอง เช่น ถ่ายภาพหรือช่างภาพ, สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซ้ือขาย, เอกสารการเสียภาษี 
 - กรณีท่านทีว่่างงาน ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทาง
 ดา้นการเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้าย
 ใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด (กรณีน้ีหาก
 ความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี) 
 - กรณีเป็นเด็กนกัเรียนและนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา   
 จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือ ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนา  
 บตัรนกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 * หลกัฐานการเงิน   
 - ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวัแสดงช่ือเจา้ของบญัชี ถ่ายส าเนา ทุกหนา้ และปรับสมุดอพัเดทถึง
 เดือนปัจจุบนัท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้พร้อมส าเนาหนา้บญัชีหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชี  
 - หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลขบญัชี
 เงินฝากเป็นปัจจุบนั 

 - กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝาก
 ประจ า เป็นตน้ 

 - กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายให้
 บุคคลในครอบครัวดว้ย แต่อยา่งไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวั
 ประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท า
 จดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 * สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวนัทุกกรณ ีทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุม 
  กบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา  
 * กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  
 - จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองทั้งบิดาและมารดา 
 - หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
 ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
 โดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษา 
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 องักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
 - หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่าง 
 ประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั
 ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
 แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
  - หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ 
  กบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบั
  จากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
  พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
 - กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้ 
 แลบุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 * การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร 
  และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง 
 ใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 * หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดั 
  หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอด 
  เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 * กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิก 
  วซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
 * เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
  บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 * กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบล่วงหนา้  
  แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมาแสดง 
  ไดท้นัท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั   
 * ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ
  ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ 
  ขอวซ่ีาท่องเท่ียวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินโดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่าน 
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  หลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ 
  ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวซ่ีาเข้ายุโรป 
 

1. ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)...................................................................     
หมายเลขหนงัสือเดินทาง ................................  วนัเกิด ..................................  สถานท่ีเกิด........... 
วนัออกหนงัสือเดินทาง ............................................วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง........................... 
2. สถานภาพ   .......โสด    ....... แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน  .......หยา่    ....... หมา้ย 
3.กรณีท่านท่ีแต่งงานแลว้ ไม่วา่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยาสามี, ภรรยา 
ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................................................... 
วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ............................................................   
สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ............................................................ 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ภาษาองักฤษ)...........................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย ์ ........................... โทรศพัทบ์า้น .............................. โทรศพัทมื์อถือ......................  
5. ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................... 
6. ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ).......................................................................................................... 
ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................ 
โทรศพัท ์...............................................หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)  
7. ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.........................................................................................................................................
ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมคร้ังน้ี (ระบุ).........................................................................................................................          
8. ท่านเคยเดินทางเขา้ยโุรปคร้ังสุดทา้ยหรือไม่        ......... ไม่เคย    ......... เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี)  
ตั้งแต่วนัท่ี ...........................................ถึงวนัท่ี ...........................................รวม .............. วนั 
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