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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วันแรก (12 APR 23)  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ - ท่ำอำกำศยำนซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ 

D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS (TG)  
โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรกำรเดินทำง 

วันที่สอง (13 APR 23) ท่ำอำกำศยำนซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – ชไตน์อมัไรน์ – น ้ำตกไรน์ -  
แซงต์ กลัเลน - ลูเซิร์น        -/กลำงวัน/เย็น 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี 
TG970 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใช้เวลำบินประมำณ 11 ช่ัวโมง 30 นำที) 

07.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนซูริค (ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากรและ
รับสัมภาระเรียบร้อย (เวลำท้องถิ่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ำกว่ำประเทศไทย 5-6 ช่ัวโมง) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์อัมไรน์ (STEIN AM RHEIN) (60 กิโลเมตร) เมืองท่ีสวยงาม และยงัคง
ทศันียภาพของธรรมชาติ ท่ียงัคงไวซ่ึ้งความงดงามของสถานท่ีต่างๆในประวติัศาสตร์ซ่ึงอนุรักษไ์ว ้และมิได้
ถูกท าลายไป 
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น าท่าน แวะชมความยิ่งใหญ่ และสวยงามของน ้ำตกไรน์ น ้ าตกท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป เกิดจากการท่ีแม่น ้ าไรน์ ซ่ึงเป็นแม่น ้ า
นานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรปไหลจากตน้น ้ าในเทือกเขาแอลป์ 
มาบรรจบบริเวณท่ีพื้นท่ีโลกเปล่ียนระดับจึงกลายเป็นน ้ าตกท่ี
สวยงามมาก ตวัน ้ าตกมีความสูง 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มีอายุ
ราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมธรรมชาติ และ
ถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแซงต์ กัลเลน (ST. GALLEN) (ระยะทางประมาณ 84 กม./1 ชม.) เป็นเมืองโบราณ

เก่าแก่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด ์
 แซงต์ กัลเลน (ST. GALLEN) เป็นเมืองเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรม เมืองน้ีไดรั้บ

ช่ือมาจากนกับุญ Gallus ท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนาคริสตใ์นชุมชนเล็กๆเม่ือศตวรรษท่ี 7 และยงัไดรั้บยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโกข้ึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกดว้ย น าท่านชมเขตเมืองเก่ำ (Old Town ) อาคารบา้นเรือนเป็นแบบ
เฉพาะในสไตล์บาร็อค ถ่ำยภำพกับมหำวิหำรเซนต์ กัลเลน (Stiftskirche St.Gallen Cathedral) เป็นมหา
วิหารอารามหลวงทรงหอคอยคู่ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 ถนน Multergasse ถนนชอ้ปป้ิงสาย
หลกัของเมือง ท่ีมีร้านคา้มากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเส้ือผา้ และของท่ีระลึกต่างๆ ถนน Spisergasse อีกหน่ึง
ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีมีอาคารบา้นเรือนสไตลบ์าร็อคสวยๆ ตลอดทั้งถนน และบริเวณโซนสีแดง “Stadtlounge” 
(Red Carpet) จุดนัง่เล่นพกัผอ่นแบบปูพรมแดง เก๋ ๆ ท่ีไม่ควรพลาด 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (ระยะทางประมาณ 149 กม./1.30 ชม.) น าท่านถ่ายรูปกับ สิงโตแห่งลูเซิร์น 
(Lion Monument) อนุสรณ์ร าลึกถึงการเสียชีวิตของทหารรับจา้งสวิสฯผูท่ี้มีความกลา้หาญจนเป็นท่ียอมรับ
ไปทัว่โลก ชมสะพำนไม้ชำแปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงมีอายุหลายร้อยปี 
ภายหลงัไดมี้การบูรณะขึ้นมาใหม่หลงัจากถูกไฟไหม ้อสิระใหท้่านไดมี้เวลาเพลิดเพลินไปกบัเมืองลูเซิร์น  

 
เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

ท่ีพกั Hotel Astoria  หรือเทียบเท่ำ 
 



 

4 | P a g e  

 VZRH85TG-4 

วันที่สำม ( 14 APR 23) ลูเซิร์น – เบิร์น – สเปียซ – ล่องเรือทะเลสำบทูน - อนิเทอลำเก้น  
            เช้ำ/กลำงวัน /เย็น 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ระยะทางประมาณ 110 กม./ 1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศ

สวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีไดรั้บต าแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมท่ีองคก์ารยูเนสโกให้อนุรักษไ์วแ้ละ
ยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปีค.ศ. 2010 อีกดว้ย  

 
 

จำกนั้น น าท่าน เท่ียวชมย่านเมืองเก่ำ (Old City of Berne) ซ่ึงไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายช่ือมรดกโลกในปีค.ศ. 1983  
และก่อตั้งขึ้นในสมยัคริสตศตวรรษท่ี 12 ตั้งอยู่บนภูเขาลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าอาเร (Aare River) ชมมาร์คกาสเซ 
ยา่นเมืองเก่าท่ีปัจจุบนัเต็มไปดว้ยร้านดอกไม ้และร้านเส้ือผา้บูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนตจึ์งเหมาะกบัการเดิน
เท่ียว ชมอาคารเก่าอาย ุ200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี ถนนครัมกาส
เซ เต็มไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนำฬิกำ ไซ้ท์ กล็อคเค่ (Zytglogge) หอ
นาฬิกายุคกลางท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 อายุ 800 ปีท่ีมีโชวใ์ห้ดู
ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบนัเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของกรุงเบิร์น มหำวิหำร
เซนต์วินเซนต์รัทเฮ้ำส (ทำวน์ฮอลล์) อีกหน่ึงอาคารท่ีมีช่ือเสียงของกรุงเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 
1857-1902 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเด่นดว้ยโดม ท่ีมีความสูง 64 เมตร ถ่ำยภำพ
กบัเบเร็นกรำเบ็นหรือหลุมหมี สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น จนไดเ้วลาอนัสมควร 
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมือง สเปียซ (SPIEZ) (ระยะทางประมาณ 39 กม./ 50 นาที) เมืองเล็กๆ ทางตอนใตข้อง

ทะเลสาบทูน (Thun Lake) เป็นเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 558 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล เป็นเมืองริม
ทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามเป็นอยา่งมาก ใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศเมืองสเปียซจนไดเ้วลา 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือทะเลสำบทูน ไปจนถึงเมือง ทูน (Thun) ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศริม
ทะเลสาบท่ีเป็นท่ีตั้งบรรดาปราสาทเก่า โรงแรม บา้นเรือน ใหท้่านช่ืนชมระหวา่งทาจนถึงเมืองทูน 

 
 

น าท่านเดินสู่ เมืองอินเทอลำเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทางประมาณ 18 กม./ 25 นาที)   อิสระให้ท่านเดิน
ตามอัธ ย าศัย  ทุ กท่ าน เพ ลิด เพ ลินกับก ารช้อป ป้ิ ง ท่ี มี ร้ านตัวแทนจ าห น่ า ยนา ฬิกา ช่ือดั งอา ทิ  
ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของท่ีระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต
เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

ท่ีพกั Hotel Metropole  หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีส่ี่ (15 APR 23)   อนิเทอลำเก้น – ยอดเขำจุงเฟรำ - ยอดเขำ HARDER KULM                                                                              
                          เช้ำ/กลำงวัน/เย็น (Harder Kulm Panorama) 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองกรินเดลวำลด์ (ระยะทางประมาณ 21 กม. / 30 นาที) เพื่อน าท่านขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา โดย
กระเชา้ Eiger Express  ยอดเขำจุงเฟรำ หรือ จุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) เป็นส่วนหน่ึงในเทือกเขาแอลป์ เป็น
ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรปและยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น Top of Europe ยงัไดรั้บการยกยอ่งเป็นพื้นท่ี
มรดกโลก อิสระเพลินใหท้่านช่ืนชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 

 

 
 

เท่ียง        บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรบนเขำ  
อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป  

 

จำกนั้น  น าคณะเดินทางลงจากยอดเขา เดินทางกลบั...ไฮไลท์ส ำคัญอกีหนึง่จุด..อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาด 
คือ ยอดเขำ Harder Kulm ถือเป็นจุดชมวิวท่ีเม่ือขึ้นไปดา้นบน 
ท่านสามารถมองเห็นเมือง Interlaken ไดท้ัว่ทั้งเมืองรวมไปถึง 2 
ทะเลสาบแสนสวย อยา่ง Than Lake กบั Brienz Lake ท่ีถูกโอบ
ลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงตระหง่าน ถือเป็นอีก 1 ภาพประทบัใจ ท่ีท่านไม่
มีวนัลืม ดา้นบนนอกจากจะมีจุดชมวิวท่ีสวยงามแลว้ ยงัมี 
ร้ำนอำหำร Harder Kulm Panorama ทีบริการอาหารหลากหลาย
สไตล ์ พร้อมรองรับนกัท่องเท่ียวไดถึ้ง 130 ท่ีนัง่ และสามารถ
มองเห็นทั้งทะเลสาบ และ ยอดเขาระดบัโลก Eiger, Mönch และ 
Jungfrau แบบพาโนรามา 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (Harder Kulm Panorama) 
 ท่ีพกั Hotel Metropole  หรือเทียบเท่ำ 
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วันทีห้่ำ (16 APR 23)   อนิเทอลำเก้น – วำดุซ - อนิน์สบรูก                                         เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองวำดุซ (Vaduz) (ระยะทางประมาณ 198 กม./ 2.50 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศลิก
เตนสไตน์ โดยตวัเมืองนั้นตั้งอยู่ริมแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) แม่น ้ าท่ียาวและส าคญัท่ีสุดในทวีปยโุรป ผ่านชม
ปรำสำทวำดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีสามารถชมวิวเมืองไดแ้ทบทุกทิศทาง เน่ืองจากตวัปราสาทนั้นตั้งอยู่
บนยอดเขาสูงชนัในยา่นใจกลางเมือง ซ่ึงปัจจุบนัปราสาทวาดุซ ไดเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการพ านกัของเหล่าพระ
บรมวงศานุวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์จากนั้นเดินทางผ่านชม มหำวิหำรแห่งวำดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหำ
วิหำร St. Florin อีกหน่ึงคริสตจกัรในวาดุซ ถูกสร้างขึ้นใน 1873 ในแบบนีโอโกธิค ศูนยก์ลางของคริสตจกัร
นิกายโรมนัคาทอลิกในวาดุซ 

 
 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (อำหำรพื้นเมือง) 
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินน์สบรูก (INNSBRUCK) (171 กม. ประมาณ /2.20 ชม.) เมืองหลวงของแควน้ที

โรลตะวนัตก ท่านจะไดเ้ห็นความแตกต่างท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวัของศิลปะ วฒันธรรมเก่าแก่ท่ีสั่งสมมา
นานกวา่ 800 ปี เดินทางถึง เมืองอินน์สบรูก น าท่าน ชมเมือง ท่ีตั้งอยูใ่นออ้มกอดของเทือกเขาแอลป์ท่ีสูงเสียด
ฟ้า และมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีประทบัใจไปกบับา้นเรือนท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรมไวไ้ด้
อย่างงดงาม ไม่ว่าจะเป็นซุ้มดอกไม้ หรือไม้เล้ือยตามประตู บานหน้าต่าง ถ่ำยภำพกับหลังคำทองค ำ 
(Goldenes Dachl) หน้ามุข ศิลปะโกธิกตอนปลาย
ประดบัดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทอง 2,657 ช้ิน ซ่ึงสมยั
จักรพรรดิมักซิมิเลียนท่ี 1 ทรงให้สร้างเพื่อใช้เป็นท่ี
ประทบัเพื่อชมการแสดงต่างๆ ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษ์
ไวเ้ป็นอย่างดี น าท่าน ชมและเลือกซ้ือผลึกแกว้เจียระไน
อนัเล่ืองช่ือของสวารอฟสก้ี  อาทิ เคร่ืองประดบับา้น ชุด
น ้ าชา สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ฯลฯ ท่ีมีให้ท่านไดซ้ื้อหาไว้
เป็นท่ีระลึก กระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร 
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เย็น           บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพกั Alp Hotel  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก (17 APR 23)    อนิน์สบรูก (ออสเตรีย) – กำร์มิช พำร์เทนไคร์เช่น (เยอรมน)ี – มิวนกิ              
                                     เช้ำ/กลำงวัน/เย็น 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกำร์มิช-พำร์เทนไคร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) (63 กม. ประมาณ /1 ชม.) เมือง

เล็กๆ ท่ีอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ในเขตท่ีเรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีท่ีติดอันดับ 
BEST OF THE ALPS ดว้ยตวัเมืองน่ารักท่ีเต็มไปดว้ยภาพวาดบนก าแพงท่ีชมไดอ้ย่างไม่รู้เบ่ือ จนกระทัง่ได้
เวลาอนัสมควร     
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (ระยะทาง 89 กม./ 1 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีอยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนีและ
เมืองหลวงของแควน้บาวาเรีย เมืองศูนย์กลางระดับโลกในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน 
ส่ิงพิมพว์ฒันธรรม นวตักรรม การศึกษา ธุรกิจ และการท่องเท่ียว 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ชมเมืองมิวนิก ย่านจตุรัสมำเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จตัุรัสมารี (Mary) แลนด์มาร์คใจกลาง

เมือง ให้ท่านถ่ายรูป ศำลำว่ำกำรเมืองใหม่ (Neues Rathaus) ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ี หอนำฬิกำ Glockenspiel ท่ีมี
ตุ๊กตาออกมาเตน้ระบ า ทุกวนั ตอน 11 โมงเชา้ และจะเพิ่มรอบในช่วงหนา้ร้อน ตอน 5 โมงเยน็โดยตุ๊กตาจะมี 
2 ชั้น ชั้นบนเป็นเร่ืองราวการแต่งงาน ชั้นล่างเป็นการเตน้ร าแบบพื้นเมือง ถ่ายรูปกับ โบสถ์แม่พระมิวนิก 
(Frauenkirche) เป็นโบสถค์ริสต์ระดบัอาสนวิหารของนิกายโรมนัคาทอลิกในนครมิวนิก จุดเด่นของโบสถ์
แห่งน้ีคือ หอคอยหัวหอมคู่ โดมหอมหัวใหญ่สีฟ้ำเขียว 2 โดม ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงถึง 99 เมตร ใกลก้นัมี 
โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michael Church) แต่เดิมเป็นโบสถ์พระเยซูอิตซ่ึงเป็นนิกายเก่าแก่นิกายหน่ึงของ
ศาสนาคริสต ์ปัจจุบนัเป็นโบสถค์าทอลิค 
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เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
 ท่ีพกั Mercure Hotel Muenchen Freising Airport หรือเทียบเท่ำ  
 

วันทีเ่จ็ด (18 APR 23)    ถ่ำยรูปด้ำนหน้ำพระรำชวังนิมเฟนเบิร์ก – ผ่ำนชมจัตุรัสโคนิก – ประตูชัย - โรง
ละครโอเปร่ำ – BMW WORLD – โอลิมเปียปำร์ค - ท่ำอำกำศยำนมิวนิค - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณ
ภูมิ           เช้ำ/-/- 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านชมดา้นนอก พระรำชวังนิมเฟนบวร์ก (Nymphenburg 
Palace) สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค 
น าท่านผา่นชม เขตเมืองเก่ำจตุรัสโคนิก ท่ีตั้งของอาคารทรง
กรีกโบราณ ท่ีปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ,์ ประตูชยั, ยา่น
มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ,โรงละครโอเปร่า, เรสซิ
เดน้ซ์ และภาพของโบสถเ์ฟราเอนเคียร์เช หลงัคาทรงหวัหอม
ในสถาปัตยกรรมแบบกอธิค BMW WORLD โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของรถยนต ์ บี เอม็ ดบับลิว
ยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัรถยนตรุ่์นใหม่ของ บีเอม็ มินิคูเปอร์ พร้อมเลือก
ซ้ือของตกแต่งและท่ีระลึก ผา่นชมสถานท่ีส าคญัๆของมิวนิค อาทิ โอลมิเปียปำร์ค  
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงไปยัง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิก 

14.25 น. ออกเดินทางสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Thai Airways  เท่ียวบินท่ี TG925  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 40 นาที) 

 

วันทีแ่ปด (19 APR 23) ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมิวนิก - ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
06.05 น. เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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หมำยเหตุ : เท่ียวบิน (สำยกำรบนิเป็นผู้ก ำหนด) โรงแรม เมนูอำหำร รำยกำรทัวร์ท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยมิต้อง
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้ำทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถำนท่ี) เป็นผู้บริหำรเวลำปรับเปลี่ยนตำมควำม
เหมำะสม *กรณีที่บำงรำยกำรไม่สำมำรถเป็นไปตำมโปรแกรมที่ก ำหนดได้เน่ืองจำกสภำวะอำกำศหรือสภำพกำรจรำจรในแต่ละสถำนที่นั้นๆ 
โดยทำงตัวแทนบริษัทฯ จะจัดเป็นรำยกำรหรือพำหนะอ่ืนแทนและจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ. 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 
Periods 

รำคำ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่ำน พกัเดี่ยว 

12 - 19 เม.ย. 65 118,888.- 25,900.- 
 

 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพร้อมคณะ   
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
  ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็น
ผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  เน่ืองจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละ
โรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการแยกหอ้งพกั โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้ง
อาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

  กรณีท่ีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาสม 

  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่ามคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวคอยบริการและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
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 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำยุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่ำ  (ค่ำวีซ่ำโดยประมำณ 4,500-5,000 บำทขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลี่ยน

ของสถำนทูตก ำหนด) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท,์ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน

หอ้ง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์ก าหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ  เช่น อาหารเจ อาหาร
มงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียม
หนงัสือเดินทาง,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั,ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

 ค่ำทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 3,000 บำท ช ำระที่สนำมบินก่อนออกเดินทำง 
 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมัน และภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมท่ีพกั (ทำงบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่ำนเน่ืองจำกป้องกันกำรสูญหำยจำกมิจฉำชีพท่ีแฝงตัว

เข้ำมำในโรงแรมท่ีพกัและเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็วในกำรเข้ำห้องพกัส ำหรับทุกท่ำน) 
  ค่ำตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ำมี) 

 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 50,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ช าระตามที่บริษัทก าหนด ขอ

อนุญาตตัดท่ีน่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรอท่ีน่ังอยู่โดยอตัโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 
วัน หากท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ  

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด 

5. เม่ือท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ 
ทำงบริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี ้ไม่ รวม 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
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- ยกเลิกการเดินทางมากกวา่ หรือ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้น เช่น ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

- ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทวัร์เตม็จ านวน  
- กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ทางบริษทั
ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็ม
จ านวน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่าส่วนต่างกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติม) 

- กรณีผูเ้ดินทางท่ีเกิดอุบติัเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะตอ้งมีใบรับรองแพทยต์ามท่ีทางสายการบินใหร้ะบุขอ้ความตามเง่ือนไข
สายการบินนั้นๆ เพื่อจะไดย้นืยนักบัสายการบินและตวัแทนบริษทัท่ีต่างประเทศ (ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของสายการบินและ
บริษทัต่างประเทศ) ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ หรือค่าตัว๋
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่ากรณีท่ีท่านยืน่วีซ่าแลว้ 

 

 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 14 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว เช่น การปรับขึ้นของค่าภาษีน ้ามนัจากสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษทัจะเรียกเก็บตาม
จริง 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

กำรยกเลกิ 

หมำยเหต ุ
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9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง เช่น กระเป๋าสูญหายระหว่างการเดินทาง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด  (โปรดแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ก่อนท าการจอง) 

14. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

16. เอกสารต่างๆท่ีใชใ้นการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วี
ซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวีซ่าใหก้บัท่าน 

17. กรณีวีซ่ำท่ีท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงท่ีเกดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการ

พิจารณา 
-  ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วนัยืน่วีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่น

การพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และ
ส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 180 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริง
เท่านั้น 

- ค่าหอ้งพกัในทวีปยโุรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ทางบริษทัจะคิดค่าบริการตามค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

-  หากท่านผา่นการพิจารณาวีซ่า แลว้ยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% 
- ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะ

ส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะตรวจสอบกบัพนกังานขาย
ใหมี้การยนืยนัการออกเดินทาง 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
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1.หนังสือเดินทำง (ตัวจริง) ท่ีเหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้หนงัสือเดินทางวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้ (หากมี
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  

2.รูปถ่ำยสี ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หนา้ตรงหา้มสวมแว่นตาหรือ
เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ไม่ยิม้เห็นฟัน ขึ้นอยู่กบัประเทศท่ีจะเดินทาง  ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และ
ดา้นบนของหวัไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้อยา่งชดัเจน 

3.หลกัฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด   
*กรณีเจ้ำของกจิกำร  หลกัฐานทางการคา้ เช่น หนังสือรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง 
หรือส าเนาใบเสียภาษีร้านคา้ (ภพ.20) อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 
*กรณีพนักงำน หนงัสือรับรองการท างาน (ตัวจริง)เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงาน พร้อมสลิป
เงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*กรณีข้ำรำชกำร หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือนและวนัเร่ิมงานพร้อมสลิป
เงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

*กรณีนักเรียนและนักศึกษำ หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา (ตัวจริง) เป็นภาษาองักฤษจากสถาบนัท่ีศึกษาอยู่ 
อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 1 เดือน (นบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง) 

(ช่ือ-สกุล ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้  าวา่ “ TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียืน่) 
4.หลกัฐำนกำรเงิน (Bank Statement)  
- กรณีผูเ้ดินทาง ออกค่าใชจ่้ายเอง Bank Statement บญัชีออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทาง ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยต้องมีเลขท่ี
บัญชีระบุอยู่ทุกหน้ำ (สถำนทูตพจิำรณำบัญชีออมทรัพย์เป็นอนัดับแรก) แต่ในกรณีท่ียอดเงินในบญัชีออมทรัพยไ์ม่ถึง 6 หลกั 
สามารถแนบ Statement สมุดบญัชีฝากประจ าเพิ่มเติมในการยืน่ได)้ ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน ) 

- กรณีผูเ้ดินทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง (บุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใชจ่้ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม ่พี่นอ้ง ท่ีมีสายเลือดเดียวกนั 
หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) และตอ้งท าเป็นหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ถ่ายส าเนาสมุดบญัชี หรือ 
Statement ยอ้นหลงั 3 เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใชจ่้าย เอกสารแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูท่ี้ออกให้และผูท่ี้ถูกรับรอง
ค่าใชจ่้ายให ้เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส สูติบตัร ทะเบียนบา้น 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสอง
คนตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา&มารดาซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอโดยระบุ
ประเทศและวนัเดินทาง(ตัวจริง) 

- หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกบับิดำและมำรดำ ท้ังบิดำและมำรดำจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอต้นสังกดั พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำ
พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้มีอ ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพยีงผู้เดียว 

- กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำ-มำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่ำ พร้อมเดินทำงมำสัมภำษณ์กบับุตรท่ีสถำนทูต
ด้วย ท้ังสองท่ำน (เฉพำะคิวเดี่ยวเท่ำนั้น) 

เอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรย่ืนวีซ่ำ (ต้องมำโชว์ตัวท่ีสถำนทูตพร้อมสแกนนิว้มือทุกท่ำน) 
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5.ส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำทะเบียนบ้ำน อย่ำงละ 1 ชุด / ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 
6.ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกุล อย่ำงละ 1 ชุด (ถ้ำมี) 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรุณำกรอกข้อมูลเป็นภำษำองักฤษ) 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
2. ช่ือ-นามสกุลเดิมตอนเกิด (ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………………………..………………………………………………………... 
3.  เพศ            ชาย                หญิง 
4. ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 
…………………………………………..………………….………………………………….………………….……….... 
.......................................................................................................รหสัไปรษณีย…์………………………………….…….. 
5. ท่ีอยูพ่  านกัปัจจุบนั กรณีไม่ตรงกบัส าเนาทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษ) 
……………………………………………………..……….……………..……………………………………………………
…………………………………………………………....รหสัไปรษณีย…์……………………………………..……… 
อีเมลแ์อดเดรส ...…………………………………………………………………………………………………………… 
6. โทรศพัทมื์อถือ (โปรดระบุ) ………………………………………  โทรศพัทบ์า้น (ถา้มี) ……………………………… 
7. ทา่นมีแพอ้าหาร และทานอาหารไดทุ้กประเภทหรือไม่ (ถา้ไม่ไดห้รือแพอ้าหารโปรดระบุ เช่น ไม่ทานเน้ือววั , แพกุ้ง้)  
 แพอ้าหาร (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………… 
 ไม่ทาน (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………… 
 ไดทุ้กประเภท 
8. อาชีพปัจจุบนั 
………………......................................................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน (ตรงกบัท่ีระบุในหนงัสือรับรองการงาน) 
………………………………………………………………………………….……………................................................ 
9. ช่ือสถานท่ีท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั หากประกอบกิจการคา้ขาย) โปรดระบุอยา่งชดัเจน  
(ท่ีอยูท่ี่ท างาน)…………………………………………………………………………………………................................. 
รหสัไปรษณีย ์…………........โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………………………อีเมล…์……………………….… 
10. รายไดต้่อเดือน 
………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
11. สถานภาพ           โสด  หยา่  แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
   สมรส  ม่าย   แยกกนัอยู ่อยูกิ่นฉนัสามี ภรรยา 
12. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถา้มี)……………………………………………………………………….………………………… 
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................…...สถานท่ีเกิด……………...……...……………….……………………..…………. 
13. ช่ือ-สกุลของบิดา ………………………………………………………………………………….……………………  
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วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด…………….........……...………..………. 
14. ช่ือ-สกุลของมารดา……………………………………………………………………………………………………… 
วนั/เดือน/ปี เกิด...............................................……………………...สถานท่ีเกิด……………...…………….……..………. 
15. ท่านมี Passport เล่มเก่าหรือไม่ ถา้มี ขอรายละเอียดดงัน้ี  
เลขพาสปอร์ต………………วนัออก ..………………. วนัหมดอาย ุ......................... ออกให ้ณ ประเทศ ............................ 
16. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย ์(ท่ีท่านใชแ้สดงกบัสถานทูตเพื่อยืน่ค าร้องขอวีซ่า) ……………………................. 
17. วีซ่า Schengen ท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า)  .............................. 
 ไม่เคย  
 เคยได ้ ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี .................................................... ถึงวนัท่ี ..................................................................  
18. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้น้ี     
 ไม่เคย  
 เคยได ้(กรุณาระบุวนั/เดือน/ปี ท่ีด าเนินการ หากทราบ)................................................................................ 
19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่      
 ไม่เคย  
 เคยได ้ (เหตุผลในการปฏิเสธ) ........................................................................................................................ 
20. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้้องขอ 
 ตวัผูข้อวีซ่าเอง     
 เช็คเดินทาง         
 บตัรเครดิต     
 เงินสด   
 มีผูอ่ื้นออกค่าใชจ่้ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคก์ร)       
 กรุณาระบุช่ือ .............................................................     
 ความสัมพนัธ์ ............................................................ 
 

 
• กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงับมใิห้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้า่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

• หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

*** กรณีท่ีสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงท้ังหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ด้วย *** 
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอ่ืนเพิม่เติม ตำมดุลพนิิจของสถำนทูต อย่ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำ
เตรียมเอกสำรเพิม่เติมให้ครบถ้วน ตำมท่ีสถำนทูตขอ เพ่ือควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำส ำหรับ

สถำนทูต ***   
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• กรณีท่ีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวีซ่ำ ของท่ำน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

• ทำงสถำนทูตจะรับพจิำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ท่ีจะเดินทำงไปท่องเท่ียวยังประเทศตำมท่ี
ระบุเท่ำน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี  

 
หมำยเหตุ : ใช้เวลำท ำกำรอนุมัติวีซ่ำนับจำกวันย่ืนประมำณ 15 วันท ำกำร เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรท่ีออก
จำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด ในวันย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงต้องน ำส่งเข้ำสถำนทูต
และระหว่ำงรอผลกำรอนุมัติวีซ่ำ ไม่สำมำรถดึงหนังสือเดินทำงออกมำได้  กำรย่ืนวีซ่ำแต่ละคร้ังกบับริษัททัวร์ จะต้องท ำกำร
ย่ืนวีซ่ำ ประเภทหมู่คณะ เท่ำนั้น โดยกำรย่ืนเป็นหมู่คณะ ต้องมีจ ำนวน 15 คน ขึน้ไป โดยทำงศูนย์รับย่ืน จะเป็นผู้ก ำหนดวัน
ย่ืนวีซ่ำเท่ำนั้น ถ้ำหำกผู้เดินทำงไม่สำมำรถไปย่ืนวีซ่ำในวันท่ีก ำหนดได้ อำจมีค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม. 
 

หมำยเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกนัสุขภำพและประกันกำรเดินทำงท่ีแตกต่ำงกนั (ค่ำประกนั
สุขภำพไม่รวมอยู่ในค่ำทัวร์ ค่ำใช้จ่ำยขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลง
ตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ ยึดตำมประกำศของทำงรัฐฯและ
ประเทศท่ีเดินทำงเป็นหลกั ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  *
กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอยีดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกน้ันจะถือว่ำผู้เดินทำง
รับทรำบตำมข้อก ำหนด หำกเกดิควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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