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เยอรมัน-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
เที่ยวเยอรมันแถมเดินเล่นและช้อปปิ้งที่สวิส
ลงสนามบินเบอร์ลิน เที่ยวเดรสเดน
ชมเมืองมิวนิค เข้าปราสาทนอยชวานสไตน์
ชมทัศนี ยภาพน้าตกไรน์ เดินเล่นในสวิส ช้อปปิ้งลูเซิรน์
พร้อมช้อปปิ้ง Ingolstadt Villege Outlet
โดยสายการบินกาต้าร์
บริษทั ฯ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ยอรมันตะวันออก และเดินเล่นชิวๆ ในสวิสฯ พร้อมชมวิวสวยงำมกับเมืองต่ำงๆ ดังนี้
เบอร์ลิน
เดรสเดน
อิ งโกลสตัดท์
มิ วนิ ค

นครหลวงทียิ่ ง่ ใหญ่แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
เมืองสวยแห่งเยอรมันตะวันออกในอดีตเมืองทีเ่ คยได้ชอื ่ ว่ามีจตั ุรสั กลางเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ ในเยอรมันตะวันออก
ทีต่ งั ้ ของเอ๊าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งทีร่ วบรวมร้านค้าไว้มากมาย สินค้าแบรนด์ชอื ่ ดังต่างๆ มีให้เลือกมากมาย
นครหลวงแห่งแคว้นบำวำเรีย ถือเป็ นศูนย์กลำงควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรเงิน กำรธนำคำร และ
เป็ นเมืองทีใหญ่
่ เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน
โฮเฮนชวานเกา เมืองทีต่ งั ้ อยู่ในเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่า
มาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบ
น้อยใหญ่ และเป็ นทีตั่ ง้ ของปราสาทนอยชวานสไตน์
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ งั ้ ของน้ าตกไรน์ น้ าตกทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแม่
่ น้ าไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ านานาชาติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโรปไหลจากต้นน้ าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็นน้ าตกที ่
สวยงามมาก
ลูเซิ รน์
เมืองสวยทีตั่ ง้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสำบแห่งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวำลด์สตรัทซี และเป็ นเมืองตำกอำกำศทีมี่ ชอื ่ เสียงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซูริค
เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ปรับราคาทัวร์!!!
กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
06.30 น.

09.35 น.
13.25 น.
15.40 น.
20.10 น.
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11-17 มี.ค. / 25-31 มี.ค.2562

Update 26 Dec 2018

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปรำกำร-โดฮำ (กำต้ำร์)-เบอร์ลิน (เยอรมัน)
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้า
ระหว่างหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
นาท่านออกเดิ นทางสู่ นครโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นกาต้าร์แอร์เวย์ส
เที่ยวบิ นที่ QR831
เดิ นทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
นาท่านออกเดิ นทางจากโดฮา โดยสายการบิ นกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบิ นที่ QR-077
เดินทางถึงสนามบิ นเทอเกิ้ ล กรุงเบอร์ลิน จากนัน้ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือและพิธกี ารตรวจ
คนเข้าเมือง จากนัน้ ตรวจรับสัมภาระ
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เบอร์ลิน-เดรสเดน-แบมเบิ รก์ (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน Dresden (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองสวยแห่งเยอรมัน
ตะวันออกในอดีตเมืองทีเ่ คยได้ชอ่ื ว่ามีจตั ุรสั กลางเมืองทีส่ วยทีส่ ดุ ในเยอรมันตะวันออก นาท่านเดินชม
บริเวณเมืองเก่าเดรสเดน ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขวัญว่าเป็ น ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้าเอลเบ้ ด้วยความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ทีแ่ ม้ว่าจะถูกผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จาก
การทึง้ ระเบิดถล่มทัง้ เมืองของสัมพันธมิตรอย่างหนัก ในวันที่ 13-14 ก.พ. ปี ค.ศ.1945 รัฐบาลของเยอรมัน
ต้องใช้เวลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซมขึน้ มาใหม่ทงั ้ หมด นาท่านชม วิหารแม่พระ Frauen Kirch ทีไ่ ด้รบั การ
ก่อสร้างขึน้ มาใหม่ โดยการใช้การประกอบขึน้ มาใหม่จากกองหินมากมายนับล้านชิน้ ให้กลับมาสวยงาม
ดังเดิม จากนัน้ นาท่านเดินชม มหาวิ หารประจาเมือง และชมความสวยงามของ กาแพงภาพเซรามิคทีม่ ี
ความยาวถึง 103 เมตรทีบ่ อกเล่าประวัตคิ วามเป็ นมาแห่งเมืองเดรสเดน เดินบนบลูเทอเรสทีเ่ ลียบแม่น้าเอล
เบ้ สูบ่ ริเวณ แซมเปอร์โอเปร่าเฮ้าส์ทส่ี วยงาม ก่อนนาท่านเดินชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังสวิ ง
เกอร์ แห่งอาณาจักรแซกซอน ซึง่ จักรพรรดิออกัสตุส เดอะสตรองได้สร้างไว้อย่างสวยงามด้วยศิลปะในยุค
บารอค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแบมเบิ รก์ Bamberg (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ี
ชื่อเสียงมากทีส่ ดุ ในรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมนี ด้วยเป็ นเมืองแห่งศูนย์รวมทางประวัตศิ าสตร์ทม่ี คี วาม
โดดเด่นทางด้านสถาปั ตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี จนทาให้ทน่ี ่ี
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.1993
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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แบมเบิ รก์ -อิ งโกลสตัดท์-มิ วนิ ค (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ งโกลสตัดท์ Ingoldstadt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นาท่านสู่ Igolstadt
Village Outlet อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเอ๊าท์เล็ตที่ตงั ้ อยู่ไม่ไกลจากเมืองมิ วนิ ค และเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่
รวบรวมร้านค้าไว้มากมาย สินค้าแบรนด์ช่อื ดังต่างๆ มีให้เลือกมากมายอาทิ เช่น รองเท้า เสือ้ ผ้า
เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Almani, Boss, Asics,
Bally, Calvin Klein, Coach, Escada, Furla, Fossil, Gucci, Guess, Lacoste, Levi’s, L’Occitane, Micheal
Kors, MCM, Nike, New Balance, Pandora, Polo, Puma, Samsonite, Superdry, Swarovski,
Timberland, Tommy Hilfigure เป็ นต้น และอื่นๆ อีกมากมายทีต่ ่างนาสินค้ามาลดราคา (เอ๊าท์เล็ท ปิ ดทุก
วันอาทิ ตย์) ** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
**
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิ ค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีรมิ ฝั ง่
แม่น้าอิซาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองมิวนิคถือเป็ นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การเงิน การธนาคาร และเป็ นเมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของเยอรมัน มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เป็ นทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศ และมีอาร์ตแกลเลอรีด่ ที ส่ี ุดด้วย นาท่านชม
บริเวณห้องจัดแสดงหรือเฉพาะบริเวณโชว์รมู BMW โชว์รมู แห่งใหม่ล่าสุดของ BMW ยนตรกรรมที่
โด่งดังของบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินชมรถบีเอ็มรุ่นใหม่ๆ พร้อมเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกจากบีเอ็มและมินิคู
เปอร์ ผ่านชมสนามกีฬาอารีน่า อลิอนั ซ์ โอลิมปิ คทาวเวอร์ จากนัน้ นาท่านชมนครมิวนิ ค ซึง่ มหานครแห่ง
นี้ ก่อตัง้ ในคศ.1158 มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรือง ไม่วา่
แบบเรอเนซองส์คลาสสิคหรือแบบสมัยใหม่ และเป็ นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าอันทันสมัยมากมาย นาท่าน
สูบ่ ริเวณ จัตรุ สั มาเรียน ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ซึง่ มีสงิ่ ทีน่ ่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูป
ปั น้ พระแม่มารีทองคาบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ทีม่ จี ุดเด่นอยู่ทห่ี อนาฬิกาทีเ่ รียกว่า Glockenspiel มี
ระฆังและตุ๊กตาซึง่ จะออกมาเต้นระบา ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิม่ รอบ 5 โมงเย็นอีก
หนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระทีง่ ดงามทีม่ โี ดมเป็ นรูปทรงหัวหอมคู่เป็ นสัญลักษณ์อกี ทัง้ บริเวณ
ย่านนี้ยงั มีรา้ นจาหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
มิ วนิ ค-โฮเฮนชวำนเกำ-เคมป์ เท่น (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมืองทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตแคว้นบาวาเรียตอนใต้
ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็ นเมืองเก่ามาตัง้ แต่ครัง้ จักรวรรดิโรมัน และเป็ นทีต่ งั ้
ของปราสาทของกษัตริยบ์ าวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30
ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองพร้อมชิ มเมนูขาหมูเยอรมัน
นาท่านเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ซึง่ อยู่บนเนินเขาสูงทีส่ ร้างจากบัญชาของกษัตริยล์ ุดวิคที่ 2 ที่
ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปิ นคนโปรดของพระองค์ นาท่านชมวิวสวยจาก
สะพานแมรี่ จุดทีถ่ ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดที ส่ี ดุ ดังรู
่ ปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึง่ ความงามนี้ยงั ทาให้
ปราสาทแห่งนี้เป็ นปราสาทต้นแบบทีว่ อลท์ดสี นียไ์ ด้นามาสร้างเป็ นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็ น
สัญลักษณ์ของบริษทั ดิสนียด์ ว้ ย (การเดิ นทางไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถชัทเทิ้ ลบัส หากรถปิ ด
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คา่

วันทีห่ ้ำ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

12.00 น.
16.05 น.
23.50 น.

ให้บริการด้วยกรณี ใดๆ จะต้องใช้การเดิ นเท้าแทน หรือนัง่ รถม้าซึ่งบริการรถม้าไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการ หากโดยสารขึน้ ลงชาระเพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร) จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเคมป์
เท่น Kempten เมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ าคอัลล์กอยแห่งแคว้นบาวาเรีย เชื่อว่าเดิมเป็ นทีต่ งั ้ รกรากของชาว
เคลต์ ก่อนทีภ่ ายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เรียกได้ว่าเมืองเคมป์ เท่นเป็ นชุมชนเมืองทีม่ คี วามเก่าแก่
ทีส่ ดุ ในเยอรมัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เคมป์ เท่น (เยอรมัน)-ชำฟฮำวเซ่น-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสูป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ทเ่ี มือง ชาฟฮาวเซ่น ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัวโมง)
่
ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้าตกไรน์ น้าตกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในทวีปยุโรป
เกิดจากการทีแ่ ม่น้าไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้านานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้าในเทือกเขาแอลป์ มา
บรรจบบริเวณทีพ่ น้ื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ นน้าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง
150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสที่
หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรียส์ งิ โต
และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วย
ภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดย
มีหอคอยน้า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอย
นี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อมติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟ
ไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป พร้อมถ่ายรูปกับทะเลสาบลูเซิรน์ ทีถ่ อื
เป็ นเอกสารลักษณ์ของเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลูเซิ รน์ -ซูริค-สนำมบิ นซูริค (สวิ ตเซอร์แลนด์)-โดฮำ (กำต้ำร์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซูรคิ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ให้ทา่ น ชมเมืองซู
ริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิส และมีแม่น้าลิมมัตเป็ นแม่น้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวง
ของประเทศ แต่มชี ่อื เสียงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีก
ด้วย นาท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ น
มหาวิหารคู่บา้ นคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่
บริเวณริมฝั ง่ แม่น้าลิมมัต ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ สมควรแก่เวลาให้ท่าน
เตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นซูริค
นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นซูริค เพื่อผ่านขัน้ ตอนการเช็คบัตรโดยสาร
ออกเดิ นทางกลับ โดยสายการบิ นกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR096
เดิ นทางถึงนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
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วันทีเ่ จ็ด
01.45 น.
12.30 น.

โดฮำ (กำต้ำร์)-สนำมบิ นสุวรรณภูมิ สมุทรปรำกำร
ออกเดิ นทางกลับ โดยสายการบิ นกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR834
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมทุรปราการ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

ปรับราคาทัวร์!!!
อัตราค่าเดิ นทาง

11-17 มี.ค. / 25-31 มี.ค.2562

View of Germany-Swiss
(เยอรมัน-สวิ ตเซอร์แลนด์ 7 วัน / QR)
ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

Update 26 Dec 2018

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

51,900

30,800

6,300

6,300

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 2,800 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 อัตราค่าเดิ นทางและตั ๋วโดยสารนี้ เป็ นอัตราราคาพิ เศษ ดังนัน้ หากมีการออกตั ๋วโดยสารแล้วไม่สามารถขอ
รีฟันด์หรือคืนเงิ นได้ทุกกรณี
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 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 7-10 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียม
เอกสารสาหรับการยื่นขอวี ซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-เบอร์ลนิ // ซูรคิ -โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่ทอ่ี ายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์
500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรพ์บริษทั ประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อัน
เกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋วโดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 28
พ.ย. 2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบิน

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 2,800 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 ค่าอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
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การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโ รป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
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2.
3.
4.

ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตเยอรมัน)
ใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัวด้วยตัวท่านเองเพื่อ ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่
สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของสถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ซึ่งจะต้องมีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไปตาม
กฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อทาการนัดหมายการยื่นวีซ่า
- ในวันยื่นวีซ่าหากผูส้ มัครไม่ได้ให้เอกสารที่ครบถ้วน แล้วนาเอกสารมาแนบยื่นเพิ่ มเติ มในวันนัด
หมายยื่นและหากมีค่าใช้ จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือแปลเอกสารหรือถ่ายรูปเพิ่ มเติ มใดๆ ผูส้ มัคร
จะต้องเป็ นผูช้ าระค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ ด้วยตนเอง

***สิ่ งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***
1. สถานทูตไม่อนุญาตให้ผสู้ มัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างทีส่ ถานทูตพิจารณาวีซ่า
2. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ กึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือ

ศึกษาอยู่เท่านัน้
3. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินจิ ของสถานทูต มิใช่บริษท
ั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของ
สถานทูตง่ายยิง่ ขึน้
หมายเหตุ กรณีผเู้ ดินทางท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทางเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ผูเ้ ดินทางต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน

ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น

ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษท
ั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป เน้ น
ขนาดใบหน้ า
ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอน
แท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
-

ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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-

o
o
o
o
o

หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณาแนบ
ฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มอื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณี ท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณี ท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณี ท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษท
ั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น และมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุวนั ลางานให้ชดั เจนหรือพัก
ร้อนให้ชดั เจนด้วย และหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตรา
เงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาหรือหนังสือการงานที่ระบุวนั ลา
และ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุดและหนังสือรับรองการทางานต้องออกมาไม่เกิ น 1 เดือนนับจากวันยื่น
วีซ่า
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิ น
- หนังสือรับรองธนาคาร (Bank Certify) และสาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อ
เจ้าของบัญชี อัพเดทไม่เกิ น 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมสาเนาหน้ า
บัญชีหน้ าแรกที่ มีชื่อเจ้าของบัญชี
-

-

สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเ่ ป็ นบัญชีสว่ นตัว ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนและอัพเดทให้เป็ นปั จจุบนั ไม่เกิน
15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา่ พร้อมสาเนาหน้าชื่อเจ้าของบัญชีหน้าแรก
หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็ น statement จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6
เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่เกิน 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มกี ารเคลื่อนไหว
ทุกเดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรชีแ้ จงเป็ นภาษาอังกฤษ ตามความเป็ นจริง อาทิ ไม่มกี าร
เคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ตดิ ต่อธนาคารเป็ นระยะเวลานานหรือเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็ นต้น
หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร Bank Certification 1 ฉบับพร้อมระบุช่อื
เจ้าของบัญชีและผูไ้ ด้รบั การรับรองค่าใช้จ่าย และต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตด้วย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคูส่ ามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
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ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือ
รับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายชีแ้ จงเพื่อรับรองการเงินพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน
**
ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
***

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
เนื่ องจากการกรอกข้อมูลต่างๆ จะเป็ นลักษณะการกรอกออนไลน์
หากกรอกแล้ว submit แล้วไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่เอกสารหรือรายละเอียดไม่ตรงกับความรายละเอียดที่เคยกรอกไว้
ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการกรอกข้อมูลใหม่หรือเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บ้าน / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
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8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................

9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

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