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เท่ียวยโุรปแบบสบายๆ กบัวินเทอรซี์ซัน่ 4 ประเทศ 
เยอรมนั-ออสเตรีย-ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด ์10 วนั 7 คืน 

เท่ียวเมืองดงัมิวนิค ช้อปป้ิง Outlet Ingolstadt Village 
เข้าชม 2 ปราสาทดงั ปราสาทนอยชวานสไตน์ และปราสาทไฮเดลเบิรก์ 

ชิมเมนูขาหมแูละไส้กรอกเยอรมนั 
ชมเมืองน่ารกัแห่งพรมแดนฝรัง่เศส  

สตราสบรูก์ ฉายา Le Petite France และกอลมาร ์Little Venice 
ขึน้เขาทิทลิส ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสดุและทานอาหารบนยอดเขา  
มีเวลาเดินเล่นและช้อปป้ิงเมืองท่องเท่ียวอย่างลเูซิรน์ได้เตม็ท่ี 

ปิดท้ายด้วยการชมเมืองเก่าแฟร้งคเ์ฟิรต์และช้อปป้ิง Walking Street Frankfurt 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

 บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงสวยในยุโรป อำท ิบำวำเรยีในเยอรมนั  เมอืงพรมแดนในฝรัง่เศสทีส่ะทอ้นควำม
งดงำมเป็นอย่ำงยิง่ และสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีม่สีเน่หจ์บัใจ  น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงต่ำงๆ ทีง่ดงำมดงันี้ 
 

มิวนิค นครหลวงแห่งแควน้บาวาเรยี ศนูยก์ลางความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการเงนิ การธนาคาร และเป็น
เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของเยอรมนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศ และมอีารต์แกลเลอรีด่ทีีส่ดุดว้ย 
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อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส ์ 
  ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศนูยก์ลำงของกำรแขง่ขนั
  กฬีำฤดหูนำว ทัง้ยงัเคยเป็นเจำ้ภำพจดักำรแขง่ขนักฬีำฤดหูนำวหลำยครัง้  
ฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา   ตัง้อยู่ในแควน้บาวาเรยี ตดิกบัชายแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั 
  และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ และยงัเป็นทีต่ัง้ของ
  ปราสาทดงัอย่างปราสาทนอยชวานสไตน์  
ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิ (Charming City) และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด 
  และยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ ทีส่ าคญัของนกัท่องเทีย่ว 
ทิทลิส  ยอดเขาทีไ่ดร้บัความนยิมจากทัว่โลก มหีมิะปกคลุมตลอดปี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขาแอลป์ สามารถ
  นัง่กระเชา้ขึ้นลงได ้โดยกระเชา้ใหม่ล่าสดุสามารถหมุนรอบทศิทาง 360 องศา สามารถชมทศันียภาพได ้
  โดยรอบโดยสถานีกระเชา้อยูท่ีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   
ทิทิเซ่ เมอืงแห่งทะเลสาบในป่าสน หรอืนิยมเรยีกกนัว่า Black Forest มหีมู่บา้นททิเิซ่ทีเ่งยีบสงบตัง้อยูร่มิทะเลสาบ 

ซึง่เป็นแหล่งพกัผ่อนตากอากาศชือ่ดงัของเยอรมนั  
กอลมาร ์  เมอืงเลก็ๆ ทีม่บีรรยำกำศทีส่ดุแสนโรแมนตคิอกีแห่งหนึง่ในฝรัง่เศส มบีำ้นเรอืนทีส่วยงำม ไดร้บัฉำยำเป็น 
  Little Venice เนือ่งจำกมสีถำปัตยกรรมแบบโบรำณอ่อนชอ้ยและไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่ำงด ี
ไฟรเบิรก์  เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นอญัมณีแห่งป่าด า ตัง้อยูใ่นเขตรฐับาเดน-เวทิเทมเบริก์ ถอืเป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามและ
  น่าอยู่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศเยอรมนั  
สตราสบูรก์  เมอืงหลวงแห่งแควน้อลัซาส ในฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีไ่ดฉ้ายาว่า Le Petite France มเีมอืงเก่าและโบสถ ์

นอรท์เทรอดามทีม่คีวามยิง่ใหญ่ ทีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมหาวหิารทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของยุโรป ด้วย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ  

คอคเฮม  เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนโรแมนตคิในหบุเขา เขตมลรฐัไรน์แลนด ์ฟาลซ ์Rheinland Pfalz เขตประเทศเยอรมนั  
ไฮเดลเบิรก์ เมอืงแห่งรฐับาเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่าแก่ เมอืงทาง
  ประวตัศิาสตรข์องไทยเมอืงหนึง่ เนือ่งจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานนัทมหดิล รชักาลที ่8 ทรงประสตู ิ
  ณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมาเดนิบนเสน้ทางนกัปราชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดกโลก 
  องคก์ารยเูนสโก ้เนือ่งจากมแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย และเป็นเมอืงทีข่ ึ้นชือ่ในเรือ่งของความสวยงาม ความ
  สง่า ความสงบรม่รืน่ ซึง่ทีน่ีม่หาวทิยาลยัไฮเดลแบรก์ยงัเป็นมหาวทิยาลยัเก่าแก่สดุของเยอรมนั 

แฟรง้คเ์ฟิรต์ เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไมน์ และยงัเป็นทีต่ัง้
  ของตลาดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนาคารกลางยุโรป และยงัเป็นเมอืงทีร่ า่รวยทีส่ดุในกลุ่มสหภาพยโุรป 

 

ก าหนดการเดินทาง  *เทศกาลปีใหม่ 26 ธ.ค.2561 - 4 ม.ค.2562 
 

วนัแรก  26 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ  
22.00 น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D   
 สายการบินไทย เจ้าหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกเรือ่งเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง 27 ธ.ค.61 กรงุเทพฯ-มิวนิค-อิงกอลสตดั-ช้อปป้ิง-มิวนิค 
00.50 น.  น าท่านออกเดินทางสู่นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 น.  เดินทางถึงสนามบินนครมิวนิค ประเทศเยอรมนั  น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและตรวจรบั
  สมัภำระ น ำท่ำนเดนิทำงสูต่วัเมอืง มิวนิค Munich ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศเยอรมนั และเป็นเมอืง 
  หลวงแห่งรฐับำวำเรยี นอกจำกนี้มวินิคยงัเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศรองจำกเมอืงเบอรล์นิและ
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  ฮมับรูก์ และเป็นหนึ่งในเมอืงมัง่คัง่ทีส่ดุของยโุรป มเีศรษฐกจิทีเ่ขม้แขง็ทีส่ดุในประเทศทีป่ระกอบไปดว้ย 
  เมอืงกว่ำ 60 เมอืงของประเทศเยอมนั และยงัมสีนำมบนิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจำกท่ำอำกำศ
  ยำนนำนำชำตแิฟรง้คเ์ฟิรต์อกีดว้ย น ำท่ำนชมนครมิวนิค ซึง่มหำนครแห่งนี้ ก่อตัง้ใน ค.ศ.1158  ม ี
  บรรยำกำศรื่นรมย ์เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมจำกยุคสมยัอนัรุ่งเรอืง ไม่ว่ำแบบเรอเนอซองสค์ลำสสคิ
  หรอืแบบสมยัใหม่ และเป็นแหล่งรวมหำ้งสรรพสนิคำ้อนัทนัสมยัมำกมำย  น ำท่ำนผ่ำนชม โอลมิปิคทำวเวอร ์ 
  สนำมกฬีำอลอินัซอ์รน่ีำ หรอือำคำรพพิธิภณัฑบ์ำวำเรยีน เป็นตน้ น ำท่ำนชมบรเิวณห้องจดัแสดงหรอื 
  เฉพาะบริเวณโชวร์มู BMW โชวร์มูแห่งใหม่ลา่สุดของ BMW ยนตรกรรมท่ีโด่งดงัของบาวาเรีย ให ้
  เวลำท่ำนเดนิชมรถบเีอม็รุ่นใหม่ๆ  พรอ้มเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจำกบเีอม็และมนิิคเูปอร ์ จำกนัน้น ำท่ำนสู ่
  บรเิวณ จตัรุสัมาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึง่มสีิง่ทีน่่ำชมมำกมำย อำท ิMariensaule รปู
  ปัน้พระแมม่ำรทีองค ำบนเสำสงู ศำลำว่ำกำรเมอืงใหม่ ทีม่จีุดเด่นอยู่ทีห่อนำฬกิำทีเ่รยีกว่ำ Glockenspiel มี
  ระฆงัและตุ๊กตำซึง่จะออกมำเตน้ระบ ำ ใหช้มกนัในเวลำ 11 โมงเชำ้ในหน้ำหนำว และเพิม่รอบ 5 โมงเยน็อกี
  หนึ่งรอบในหน้ำรอ้น และมโีบสถแ์มพ่ระทีง่ดงำมทีม่โีดมเป็นรปูทรงหวัหอมคู่เป็นสญัลกัษณ์ อกีทัง้บรเิวณ
  ย่ำนนี้ยงัมรีำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยู่มำกมำย  
กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองอิงกอลสตดัท ์Ingolstadt (ใชเ้วลำเดนิทงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 4 

ของแควน้บำวำเรยี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ำดำนูบ เป็นแหล่งผลติรถยนตอ์อดีแ้ละเครื่องบนิแอรบ์สัและสนิคำ้
อเิลค็โทรนิคต่ำงๆ น ำท่ำนสู ่อิงกอลสตดัทเ์อ้าทเ์ลต็วิลเลจ Ingolstadt Outlet Village เอ๊าทเ์ลต็ขนาด
ใหญ่ทีม่สีนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั อาทBิally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, 
Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, 
Versace ฯลฯอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมวินิค (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 
วนัทีส่าม 28 ธ.ค.61 มิวนิค (เยอรมนั)-อินน์สบรคู (ออสเตรีย)-โฮเฮนชวานเกา (เยอรมนั)-ฟสุเซ่น- 
     บาดโกรเนนบาช 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ เมืองอินน์สบรคู ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแหง่แควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่มแม่น ้า
อนิส ์ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิน์สบรคู แปลว่าสะพานแหง่แม่น ้าอนิส ์และยงัเป็นเมอืงทีม่ี
ชื่อเสยีงในดา้นเป็นศนูยก์ลางของการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว
หลายครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดหูนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลมิปิกฤดหูนาว ปี 1984 และปี 1988 รวมถงึ
โอลมิปิกเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท าใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรกของโลกทีไ่ดจ้ดั
กฬีาโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ น าทา่นเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัเมอืงเก่า ทีม่ ีต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีายุร่วม 450 
ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเรซ่า เชื่อ
กนัว่าหลงัคาก าแพงนี้ประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่าง
ประดบัดว้ยภาพเขยีนสวยงาม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงและมอีาคารบา้นเรอืนหลากหลายสทีี่
ปัจจบุนัเป็นรา้นคา้หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติีท้าวเวอร ์จุดนดัพบของชาวเมอืง รวมถงึจตุัรสัเมอืง ทีม่ี
เสาอนันาเซาเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศนูยก์ลางของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมาถ่ายภาพกนัมากทีส่ดุ จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนกลบัสูฝั่ง่ประเทศเยอรมนั เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีต่ัง้
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อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่
ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น ำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขำสงูของเทอืกเขาแอลป์แถบแควน้บาวา

เรยี ประเทศเยอรมน ีทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิลุ์ดวคิที ่2 ในช่วง ค.ศ.1845-1886 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำท
ตำมเทพนยิำยของร ิและใหเ้ป็นทีป่ระทบัอย่ำงสนัโดษห่ำงจำกผูค้น และเพื่ออุทศิใหแ้ก่กวชีื่อรชิารด์ วาก
เนอร ์ผูซ้ึง่เป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งใหเ้ป็นไปตามบทประพนัธเ์รื่องอศัวนิหงษ ์(Swan 
Knight Lohengrin) ดงันัน้ปราสาทแหง่นี้จงึไดร้บัการตกแต่งตามเรื่องร่าวในบทประพนัธด์งักล่าว ปราสาท
แห่งนี้ไดร้บัการออกแบบโดยครสิทอีนั ยงัค ์(Christian Jank) ซึง่เป็นนกัออกแบบทางการละคร มากกว่าทีจ่ะ
เป็นสถาปนิก ถอืเป็นปรำสำททีม่คีวำมงดงำมมำกทีส่ดุอกีแหง่หนึ่งของโลก ซึง่ควำมงำมนี้ยงัท ำใหป้รำสำท
แห่งนี้เป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์
ของบรษิทัดสินียด์ว้ย รวมไปถงึเป็นตน้แบบของการสรา้งปราสาทเทพนิยายเจา้หญงินิทรา ทีส่วนสนุกดสินีย์
แลนดแ์ละโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์รวมไปถงึทีแ่ดนเนรมติ  (โดยปกติการเดินทางไปสู่ปราสาทบริการด้วย
รถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรอืนัง่รถม้าซ่ึงบริการ
รถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึน้ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร)  จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงสูเ่มอืงฟุสเซ่น ใหท้่ำนมเีวลำเดนิเทีย่วชม เมืองฟสุเซ่น เมอืงทีม่อีำยมุำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืง
สดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึง่ใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกั
ขนถ่ำยสนิคำ้ และซือ้ขำยเกลอืมำแต่โบรำณ นอกจำกน้ีเมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำรกั และตกแต่ง
ไปดว้ยสสีนัทีส่วยงำมของบำ้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพำะตวั ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่กั 
และรำ้นคำ้ทีต่กแต่งอย่ำงมสีไตล ์ ใหท้่ำนเดนิเล่นชมเมอืง ถ่ำยรปูกบัสถำนทีต่่ำงๆ ไม่วำจะเป็นทีว่่ำกำรเมอืง 
โบสถเ์ซน้ตม์งั ทีม่สีถำปัตยกรรมแบบบำรอ็ค โบสถใ์หญ่และส ำคญัทีส่ดุของเมอืง ในอดตีเคยเป็นส ำนกัสงฆ์
นิกำยเบเนดคิ หรอืจะเป็นปรำสำทโฮเฮส ชลอส Hohes Schloss ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขำและมสีำยน ้ำจำกแม่น ้ำ
เลช Lech ไหลผ่ำน ปรำสำทนี้เคยเป็นทีพ่กัของเหล่ำเชือ้พระวงศช์ัน้สงูและพระ ตัง้อยู่บนยอดเขำกลำงเมอืง 
สรำ้งเมื่อปี ค.ศ.1500 ในแบบโกธคิ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองบาดโกรเนนบาช Bad Grönenbach (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี น ำ
ท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่  29 ธ.ค.61 บาดโกรเนนบาช (เยอรมนั)-ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเดนิทำงสู ่เมืองลูเซิรน์ Lucerne เมือง

ท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวำม
สวยงำมเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย  น าท่านชมเมืองลูเซิรน์ Lucerne อดตีหวัเมอืงโบราณของสวสิเซอรแ์ลนด ์สวสิเซอรแ์ลนดเ์ป็นดนิแดนทีไ่ดร้บั
  สมญานามว่า “หลงัคาแห่งทวปียุโรป” เพราะนอกจากจะมเีทอืกเขาสงูเสยีดฟ้าอย่างเทอืกเขาแอลป์แลว้กย็งัมี
  ภูเขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท้ีแ่ทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนั
  เขยีวชอุ่มส าหรบัเลีย้งสตัว ์ลเูซริน์ ถอืเป็นเมอืงทีอ่ยู่เกอืบใจกลางประเทศ โดยตัง้อยู่ฝัง่ดา้นตะวนัตกเฉียง
  เหนือของทะเลสาบลเูซริน์ทีม่ชีื่อเรยีกว่า ทะเลสาบสีแ่ควน้แดนป่าไม ้ตรงบรเิวณปากแม่น ้ารอยซ ์เป็นเมอืง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Lohengrin
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95
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  ตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์น ำท่ำน ชมเมอืงลูเซิรน์ ชมและถ่ายรปูกบั 
  อนุเสาวรียสิ์งโต ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่
  ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส และสะพานไมช้าเพล สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยั
  ศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำนี้เป็น
  กำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงั 
  นกัโทษและเกบ็เอกสำร รวมทัง้ของมคี่ำของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชื่อม
  ตดิอยู่กบัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300 สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะ
  ใหม่จนมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ี่ 
  เก่ำแก่ทีส่ดุในยโุรป  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า  30 ธ.ค.61 ลูเซิรน์-ทิทลิส-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขำสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์ ชื่นชมทศันียภำพทีส่วยงำมของหุบเขำแอลป์จนถงึสถำนีกระเชำ้
หรอืเคเบิล้คำร ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุน่ใหม่
ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมุนรอบตวัเอง
ไปด้วยในขณะท่ีเคลื่อนท่ี เพือ่ให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอด
เขาทิทลิส เป็นยอดเขำทีม่คีวำมสงูทีส่ดุใตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 3,028 
เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ชมทศันียภำพอนังดงำมกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็นแหล่งของนกัเล่นสกชีัน้
ดใีนช่วงฤดหูนำวดว้ย    

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา  

บ่าย  น ำท่ำนเดนิทำงลงจำกยอดเขำททิลสิดว้ยกระเชำ้ไฟฟ้ำ น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงลเูซริน์ และมเีวลำให ้
  ท่ำนเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ไม่ว่ำจะเป็นของทีร่ะลกึต่ำงๆ แบรนดเ์นมชัน้น ำ กำแฟเนสเปรสโซ่ หรอื 
  นำฬกิำยีห่อ้ดงัของสวสิ และอุปกรณ์มดีชนิดต่ำงๆ ทีม่คีุณภำพดจีำกสวสิ เป็นตน้    
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห่ก  31 ธ.ค.61 ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ทิทิเซ่ (เยอรมนั)-กอลมาร ์(ฝรัง่เศส)-มูลูส 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ทิทิเซ่ Titisee เมืองแห่งทะเลสาบในป่าสน ตัง้อยู่ทำงตอนใตข้องประเทศแควน้บำเดน-

วทัเทมเบริก์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) น ำท่ำนชม เขตป่าด าของเยอรมนั หรอืนิยมเรยีกกนัว่ำ 
Black Forest เน่ืองจำกป่ำนี้เตม็ไปดว้ยตน้สนซึง่ขึน้อย่ำงหนำแน่นจนมองดเูป็นสดี ำ ในเขตอุทยำนแหง่นี้มี
หมู่บำ้นททิเิซ่ทีเ่งยีบสงบตัง้อยู่รมิทะเลสำบ ซึง่เป็นแหล่งพกัผ่อนตำกอำกำศชื่อดงัของเยอรมนั ใหท้่ำนเดนิ
เล่นชมควำมสวยงำมของหมู่บำ้นรมิทะเลสำบแหง่นี้ และชมควำมงำมของ ทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสำบเลก็ใจ
กลำงเขตป่ำด ำ ทีย่งัเป็นตน้ก ำเนิดและเป็นแหล่งผลตินำฬกิำกรุก๊รทูีม่ชีื่อเสยีงของเยอรมนั ใหท้ำ่นเดนิเล่นชม
ธรรมชำตหิรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้คุณภำพดขีองเยอรมนั อำท ินำฬกิำกุ๊กก ูเครื่องครวัตุ๊กตำคู่ Zwilling กระเป๋ำ 
Rimowa เสือ้ผำ้แฟชัน่ Agner ฯลฯ (ในช่วงวนัสิน้ปี รา้นคา้บางรา้นอาจปิดใหบ้รกิาร) 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง พิเศษ!! กบัเมนูขาหมูและไส้กรอกเยอรมนั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองกอลมาร ์Colmar (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ อนัเป็นเมอืงบา้น

เกดิของจติรกรและช่างแกะพมิพ ์มารต์นิ โชนเกาเออร ์และประตมิากรเฟรเดรกิ โอกุสต ์บารต์อลด ีผูอ้อก 
 แบบอนุเสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ เป็นเมอืงทีม่คีวามโรแมนตคิเมอืงหนึ่งของฝรัง่เศส และเป็นสถานทีท่ีคู่่รกัมกัจะ

ใหค้ าสญัญาในความรกัระหว่างกนัและกนั ดว้ยบรรยากาศทีส่วยงามและสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืน
เก่าแก่ จงึท าใหเ้มอืงกอลมารเ์ป็นอกีหนึ่งในสถานทีโ่รแมนติคในฝันของใครอกีหลายคน ใหท้่านชม เมือง
กอลมาร ์ดนิแดนแห่งความงามทีม่อีาคารบา้นเรอืนสวยงาม มจีดุเด่นอยู่ทีค่วามงามของดอกไมท้ีม่อียูท่ ัว่
เมอืง (ในชว่งฤดรูอ้นในชว่งฤดหูนาวจะมสีเน่หอ์กีแบบหนึ่ง) จดัเป็นอกีเมอืงทีถู่กจดัใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวาม 
โรแมนตคิ จนไดร้บัการขนานนามว่า ลติเติล้เวนิซ Little Venice ปัจจบุนัเมอืงเก่าแกแ่ห่งนี้ไดก้ลายเป็นเมอืง
ทีน่่ามาเยอืนเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝรัง่เศส เป็นเมอืงทีม่ลีกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของ
เมอืงโบราณ มบีา้นเรอืนทีส่วยงาม และไดร้บัการดแูลรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีบา้นเรอืนแบบนี้ เรยีกว่า 
Colombage ในภาษาฝรัง่เศส หรอื Fachwerkhaus ในภาษาเยอรมนั เป็นบา้นครึง่ไมซุ้งซึง่เป็นแบบบา้นที่
เป็นเอกลกัษณ์และเหน็ไดท้ัว่ไปในแควน้อลัซาส ลกัษณะพเิศษของบา้นจะขึน้โครงบา้นดว้ยไมท้ัง้หลงัรวมทัง้
หลงัคาก่อน จากนัน้กจ็ะโบกปนูระหว่างช่องไมแ้ลว้ทาทบัดว้ยสสีนัสวยงามตามใจเจา้ของบา้น เมอืงนี้ยงัมี
คลองน ้าไหลผ่าน เป็นมมุบงัคบัทีน่กัท่องเทีย่วสว่นมากตอ้งมาเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึ ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นใน
เมอืงนี้และมเีวลาหามุมสวยๆ ถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองมลููสหรอื 

 มลัลูส Mulhouse เมอืงใหญ่อนัดบัสองของแควน้อลัซาสแควน้ทีเ่ลก็ทีส่ดุของฝรัง่เศส ดว้ยบรรยากาศที่
สวยงามและสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรอืนเก่าแก่ทีม่กีลิน่ไอความเป็นเยอรมนัอยู่มาก และยงัเป็นทีต่ัง้
ของพพิธิภณัฑย์านยนตแ์หง่ชาตขิองฝรัง่เศส และยงัเป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑร์ถยนตแ์ละรถไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก มลูสูยงัมฉีายาว่า "แมนเชสเตอรข์องฝรัง่เศส" อกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จด็  1 ม.ค.62 มูลูส (ฝรัง่เศส)-ไฟรเบิรก์ (เยอรมนั)-สตราสบูรก์-ไฮเดลเบิรก์-เวิรน์ไฮม ์
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองไฟรเบิรก์หรอืไฟรบ์วรก์ Freiburg เขตประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) น ำท่ำนชมเมอืงไฟรเบิรก์ หรอืไฟรบวรก์ หรอืไฟรบ์ูรก์ เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่ำ Jewel of the Black 
Forest อญัมณีแห่งป่าด า ตัง้อยูใ่นเขตรฐับาเดน-เวทิเทมเบริก์ Baden-Wurttemberg ใกลพ้รมแดนระหว่ำง
ประเทศฝรัง่เศสและสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงทีม่สีภำพอำกำศดแีละอบอุ่นตลอดปี เป็นแหล่งปลกูองุ่นท ำไวน์
ทีส่ ำคญั เป็นเมอืงแหง่มหาวทิยาลยัดงัอย่ำงเช่น Albert Ludwig University of Freiburg ถอืเป็นเมอืงทีม่ี
ควำมสวยงำมและน่ำอยู่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศเยอรมนั ใหท้่ำนชมเมอืงทีม่คีวำมเก่ำแก่ ก่อตัง้มำตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1120 และเป็นหนึ่งในเมอืงแห่งตลำดเสรทีีม่ชีื่อเสยีงและมคีวำมเก่ำแกม่ำกแห่งหนึ่งของประเทศ ชมถนน
ทีส่วยทีส่ดุของเมอืงทีเ่รยีกว่าคอนวคิสราสเซ่ Konviktstrasse เป็นบรเิวณทีม่รีา้นคา้มากมาย มไีมพ้นัธุไ์ม้
เลือ้ยขึน้ตามบา้น ท าใหถ้นนเสน้น้ีน่ารกัยิง่ขึน้ ทีไ่ม่ควรพลาดชม และถอืเป็นไฮไลทข์องเมอืงแห่งนี้คอื 
Bächle หรอืรางน ้าเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่รมิถนนเกอืบทุกเสน้ในเมอืง สรา้งขึน้ในสมยัยุคกลางเป็นทีร่ะบายของเสยี 
ดบัไฟ และใชป้้องกนัไม่ใหไ้ฟลามเมื่อเกดิเหตุไฟไหมแ้ละใหส้ตัวไ์ดด้ื่มกนิ ปัจจุบนักลายเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงและเป็นทีน่ัง่เล่นของเดก็ๆ ในฤดรูอ้น โดยมเีรื่องเล่าว่า ถา้หากมาเทีย่วแลว้ตกลงไปในรางน ้านี้ จะได้
แต่งงานกบัคนไฟรบวรก์และตัง้รกรากอยู่ทีน่ี่!!  ใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืง และถ่ายภาพความสวยงามตาม
อธัยาศยั   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองสตราสบรูก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส ประเทศฝรัง่เศส บรเิวณ
ลุ่มแม่น ้ำไรน์บนพรมแดนระหว่ำงประเทศเยอรมนัและประเทศฝรัง่เศส (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 
น ำชมเมอืงสตราสบูรก์ Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอลัซาส เดนิชมเมอืงเก่าทีเ่รยีกว่า Le Petite 
France ชมภายนอกมหาวหิารนอรท์เทรอดามทีย่ิง่ใหญ่ Strasbourg Cathedral ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 
มหาวหิารทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ สรำ้งดว้ยหนิทรำยสชีมพทูัง้หลงั
โดนสรำ้งขึน้ในช่วงกลำงถงึปลำยศตวรรษที ่12 ใชเ้วลำในกำรก่อสรำ้งนำนกว่ำ 260 ปี ใหท้่ำนถ่ำยภำพเกบ็
ไวต้ำมอธัยำศยั รวมถงึผ่ำนชมอำคำรรฐัสภำยุโรป European Parliament, จตุัรสัสำธำรณรฐั Place de la 
Republique, อำคำรสถำนีรถไฟแห่งเมอืงสตรำสบรูก์ Gare Centrale ทีต่วัอำคำรมคีวำงดงำมและทนัสมยั
ทีส่ดุ  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองไฮเดลเบิรก์ Heidelberg (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) 
น ำท่ำนชม เมืองไฮเดลแบรก์ หรอื ไฮเดลเบิรก์ ตัง้อยูใ่นรฐับำเดน-เวริท์เทมแบรก์ ทำงตะวนัตกเฉียงใต้
ของประเทศเยอรมนั ถอืเป็นเมอืงทีเ่ก่ำแก่ เมอืงทำงประวตัศิำสตรข์องไทยเมอืงหนึ่ง เนื่องจำกพระบำท 

 สมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนนัทมหดิล รชักำลที ่8 ทรงประสตู ิณ เมอืงนี้ และอลัเบริต์ ไอสไตน์ เคยมำเดนิบน
เสน้ทำงนกัปรำชญข์องเมอืงนี้แลว้ และเป็นเมอืงมรดกโลกองคก์ำรยเูนสโก้ เน่ืองจำกมแีหล่งทอ่งเทีย่ว
มำกมำย และเป็นเมอืงทีข่ ึน้ชื่อในเรื่องของควำมสวยงำม ควำมสง่ำ ควำมสงบรม่รื่น ซึง่ทีน่ี่มหำวทิยำลยัไฮ
เดลแบรก์ยงัเป็นมหำวทิยำลยัเกำ่แก่สดุของเยอรมนัอกีดว้ย น ำท่ำนขึน้รถรำงไฟฟ้ำเพื่อขึน้สูเ่นินเขำ น ำท่ำน
น าท่าเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิรก์ Heidelberg Castle ทีต่ัง้อยู่บนรมิฝัง่แม่น ้ำเนคคำร ์แต่เดมิจะเป็นป้อม
ปรำกำร มำก่อนแต่ภำยหลงัมำเปลีย่นเป็นทีอ่ยู่อำศยั สว่นปรำสำทแหง่นี้ถูกน ำมำจำกหลำยทีด่ว้ยกนั ส ำหรบั
สว่นทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุของปรำสำทแห่งนี้ คอื เสำแกรนิตแบบโรมนั ซึง่น ำมำจำกพระรำชวงัหลวงของพระเจำ้ชำรล์
เลอมำรน์  ปรำสำทแหง่นี้ถูกสรำ้งต่อเตมิเรื่อยมำตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 จนกระทัง่ถงึสงครำม 30 ปี ดงันัน้
จงึท ำใหเ้รำพบรปูแบบของสถำปัตยกรรมหลำกหลำย ณ ปรำสำทแหง่นี้ ไมว่่ำจะเป็นโกธคิ เรอเนอซองสห์รอื
บำรอ็ค และชมถงัไวน์ทีม่อีำยุเก่ำแก่ทีส่ดุในโลกอำย ุ100 กว่ำปี จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยรปูบนสะพำนเก่ำแก่ของ
เมอืงไฮเดลเบริก์ ซึง่จำกจุดนี้จะมองเหน็ปรำสำทไฮเดลเบริก์ตัง้เด่นตระหง่ำนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
(ส ำหรบักำรเขำ้ชมในวนัที ่1 ม.ค. ปรำสำทเปิดใหเ้ขำ้ชมรอบเยน็)  

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองเวิรน์ไฮม ์Viernheim เมอืงอุตสำหกรรมขนำดกลำงของประเทศเยอรมนั และ
ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวำมเจรญิทำงดำ้นเศรษฐกจิรวมถงึเป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของแควน้ไรน์-เนคกำร ์(ใช้
เวลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี 

 น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีแ่ปด 2 ม.ค.62 เวิรน์ไฮม-์คอคแฮม-แฟรง้คเ์ฟิรต์ (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง คอคเฮม Cochem (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆ ทีแ่สนโรแมน

ตคิในหุบเขำเขตมลรฐัไรน์แลนด ์ฟำลซ ์Rheinland Pfalz เขตประเทศเยอรมนั ซึง่เมอืงนี้มปีระชำกรเพยีง 
6,000 คนเท่ำนัน้ พืน้ทีโ่ดยมำกของเมอืงนี้เป็นแม่น ้ำและเทอืกเขำน้อยใหญ่สลบัสบัเปลีย่นกนั ท ำใหเ้กดิ
ทศันียภำพอนังดงำม มเีวลำใหท้่ำนชมเมอืงทีแ่สนงดงำมและถ่ำยรปูกบัปรำสำทไรชสเ์บริก์ คอคแฮม จำก
ดำ้นล่ำงของตวัเมอืง ปรำสำทแห่งนี้เป็นปรำสำททีม่อีำยุอยูใ่นชว่งยุคกลำง โดยสรำ้งแบบสไตลน์ีโอเรอแนส
ซองส ์ทีต่ัง้อยู่บนยอดเขำ หนึ่งในปรำสำท Unseen ทีม่คีวำมงำมดงัเทพนิยำยมอีำยุเก่ำแกม่ำกกว่ำ 1,000 ปี 
มเีวลำใหท้่ำนเดนิเล่นและถ่ำยรปูกบัเมอืงน่ำรกัแห่งนี้  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
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บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืง นครแฟรง้คเ์ฟิรต์ Frankfurt เมอืงใหญ่ทีส่ดุของรฐัเฮสสแ์ละใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของ
ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ ้ำไมน์ เป็นทีต่ัง้ของตลำดหลกัทรพัยแ์ฟรง้คเ์ฟิรต์และธนำคำรกลำงยุโรป 
และยงัเป็นเมอืงทีร่ ่ำรวยทีส่ดุในกลุ่มสหภำพยโุรป (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ใหท้ำ่นเดนิเล่น
เมอืงเก่ำและชอ้ปป้ิงย่ำนจตุัรสัโรเมอร ์(Romerberg) ซึง่เป็นจตุัรสัทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในเมอืง มบีำ้นไมท้รงเยอรมนั 
ทีไ่ดส้รำ้งจ ำลองมำจำกของเก่ำ โดยรกัษำรปูแบบสถำปัตยกรรมโบรำณอนัสวยงำมไวไ้ดอ้ย่ำงดเียีย่ม ชม
ภำยนอกของมหำวหิำรโดมแหง่แฟรงคเ์ฟิรต์ ทีไ่ดร้บักำรบรูณะขึน้มำหลงัไดร้บัผลกระทบอย่ำงหนกัในช่วง
สงครำมโลกครัง้ที ่2 ดำ้นขำ้งกค็อื Frankfurt City Hall หรอืศำลำว่ำกำรเมอืง ศลิปะแบบโกธคิทีไ่ดร้บักำร
ก่อสรำ้งขึน้ในปี 1405 ซึง่อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉยีงเหนือของจตุัรสั จุดท่องเทีย่วทีน่่ำสนใจทีส่ดุจดุหนึ่งใน
แฟรงกเ์ฟิรต์ มอีำคำร 9 อำคำร ซึง่ไดร้บัมำจำกครอบครวัพ่อคำ้ครอบครวัหนึ่ง โดยอำคำรตรงกลำงกลำยเป็น 
City Hall และถูกเชื่อมกบัอำคำรรอบๆ สถำนทีแ่หง่นี้เป็นทีต่ัง้ของรฐับำลทอ้งถิน่มำมำกกว่ำ 600 ปี โดยทัง้
ภำยนอกและภำยในมกีำรตกแต่งดว้ยสไตลโ์กธคิสมยัใหม่ ซึง่มคีวำมสวยงำมเป็นอย่ำงมำก พบกบัอำคำรกึง่
ไมซุ้งอนังดงำมแบบฟำคแวรก์เฮำ้สท์ีเ่รยีกว่ำ “ออสไซเล่อ”ทีไ่ดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้มำใหม่โดยสำมำรถรกัษำ
รำยละเอยีดของอำคำรดัง้เดมิทีเ่คยถูกท ำลำยหมดสิน้เมื่อสมยัสงครำมโลกครัง้ทีส่องไดทุ้กรำยละเอยีด 
จำกนัน้น ำท่ำนถ่ำยภำพควำมสวยงำมของน ้ำพุแห่งควำมยตุธิรรม Gerechtigkeitsbrunnen ทีต่ัง้เด่นเป็น
ตระหง่ำนอยู่กลำงลำน ผ่ำนชมโบสถ์เซนตพ์อลและวหิำรใหญ่ประจ ำเมอืง อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้
หลำกหลำยบรเิวณถนนสำยชอ้ปป้ิงย่ำนถนนซำยล ์Zeil ถนนสำยชอ้ปป้ิงทีย่ำวทีส่ดุของประเทศเยอรมนีที่
เตม็ไปดว้ยรำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดเ์นมชื่อดงัเรยีงรำยอยมูำกมำยไม่ว่ำจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, 
Chanel, Giorgio Armani เป็นตน้ และเลอืกซือ้สนิคำ้ต่ำงๆ ทัง้ขนม ชอ็คโกแลต็และสนิคำ้ทีร่ะลกึตำม
อธัยำศยั (อำจมบีำงรำ้นปิดใหบ้รกิำรเน่ืองจำกเทศกำลปีใหม่) 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีเ่ก้า  3 ม.ค.62 แฟรง้คเ์ฟิรต์-สนามบิน (เยอรมนั) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 
 ใหท้่ำนพกัผ่อนและเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กั ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินาทางสู่สนามบินนครแฟรง้คเ์ฟิรต์

อมัไมน์ Frankfurt Am Main Airport 
13.45 น.  ออกเดินทางจากสนามบินนครแฟรง้คเ์ฟิรต์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG921 
 
วนัทีสิ่บ  4 ม.ค.62 กรงุเทพฯ 
06.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ.... 

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์  

หรือกาณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  26 ธ.ค.2561 - 4 ม.ค.2562 
 

 

 

 

   

Europe Superb Winter Reroute 10 วนั / TG 

เยอรมนั-ออสเตรีย-ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด ์
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 80,900 44,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 76,900 44,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 72,900 41,900 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,900 10,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   

ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้า

เน่ืองจากมีการเก่ียวขอ้งกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
 ท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์ตัว๋โดยสารจะต้องซ้ือแยก มีค่าธรรมเนียมประมาณ ท่าน

ละ 4,500 บาท ไมส่ามารถเปล่ียนสนามบินท่ีออกได้ ไมส่ามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้เช่นกนั และหากกรณีท่านอยู่
ต่อ จะต้องพิจารณาจ านวนวนัท่ีท่านพกัด้วยวา่ท่านอยู่ท่ีไหนนานเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
กรณีเดินทางกบัคณะ บริษทัจะท าการยื่นวีซ่าท่ีสถานทูตท่ีก าหนดไว้ในรายการทวัร ์แต่หากกรณีท่านใดอยู่ท่ี
ประเทศอ่ืนมากกวา่ ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตประเทศนัน้ๆ ด้วยตวัเอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วนั ดงันัน้จึงขอความรว่มมอืในการจดัเตรียมเอกสาร
ส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-มวินิค // แฟรง้คเ์ฟิรต์-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
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 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั  

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 
4 ก.ค.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่  
 ค่าอาหารหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการหรอืค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และ

ค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 2,900 บาท (ช าระพรอ้มค่า

ทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ / มคัคเุทศกท้์องถ่ินตามเขตเมอืงเก่าและพระราชวงัและหวัหน้าทวัรเ์ดินทางไป-กลบัพรอ้ม

คณะ ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, การปรบัคา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืค่าบรกิารอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ 

ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์ โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
o หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท างาน มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
o หากผูโ้ดยสารท่านใด วซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า 

มดัจ า หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
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o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์

 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตเยอรมนั) 
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 7-10 วนั 

-    ผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตวัด้วยตวัท่านเองเพ่ือ ถ่ายรปู และสแกนน้ิวมือ ท่ี
สถานทูตหรือศนูยย่ื์นวีซ่าของสถานทูตนัน้ๆ ตามวนัและเวลานัดหมาย ซ่ึงจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยนัได้หากไม่มีการท านัดหมายไว้ก่อน (วนัและเวลานัดหมายเป็นไปตาม
กฎและเง่ือนไขของสถานทูตนัน้ๆ) 
-    กรอกข้อมลูในแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์เพ่ือท าการนัดหมายการย่ืนวีซ่า 
-    ในวนัย่ืนวีซ่าหากผูส้มคัรไม่ได้ให้เอกสารท่ีครบถ้วน แล้วน าเอกสารมาแนบย่ืนเพ่ิมเติมในวนันัด
หมายย่ืนและหากมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรปูเพ่ิมเติมใดๆ ผูส้มคัร
จะต้องเป็นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ด้วยตนเอง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูไม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำของ
สถำนทตูง่ำยยิง่ขึน้ 

หมายเหต ุ กรณีผูเ้ดนิทำงท่ำนใดมกีำรใชห้นงัสอืเดนิทำงเดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ผูเ้ดนิทำงตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบ
    ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 
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- หากเดก็อายุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ และมีรายละเอียดเก่ียวกบัการระบุวนัลางานให้ชดัเจนหรอืพกั
รอ้นให้ชดัเจนด้วย  และหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วีซ่า 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, อตัรา
เงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาหรอืหนังสือการงานท่ีระบุวนัลา
และ ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุดและหนังสือรบัรองการท างานต้องออกมาเกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวี
ซ่า 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- หนังสือรบัรองธนาคาร (Bank Certify) และส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัแสดงช่ือ

เจ้าของบญัชี อพัเดทไม่เกิน 15 วนันับจากวนัย่ืนวีซ่า ถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนพร้อมส าเนาหน้า
บญัชีหน้าแรกท่ีมีช่ือเจ้าของบญัชี 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า หากใช ้statement แลว้ยงัคงไมม่กีารเคลื่อนไหว
ทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิไมม่กีาร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบัและตอ้งท าจดหมายรบัรอง
ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูดว้ย อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา 
จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย 
ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายชีแ้จงเพื่อรบัรองการเงนิพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 
 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่งย่ืนค าร้องขอ
วีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูใน

ระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 
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 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 


