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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวย

ความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน ์– ซาลซบู์รก์ 
01.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวียนนา โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 936  

**คณะเดนิทาง 25 เม.ย. – 2 พ.ค., 23-30 พ.ค., 6-13 มิ.ย. 20 ออกเดนิทาง 01.20 ** 
07.00น. ถึงสนามบนิเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมง

ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน ์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซึ่งมีประวตักิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดรูอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาท่ีประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแตง่อย่างวจิิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายของฝรั่งเศส 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

         บ่าย จากนัน้เดนิทางสู่เมืองซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์กัง อมาดิอุส 
โมสารท์” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ท่ีมีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่า
ศลิปะบารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซัลซาค เมืองซาลซบ์ูรก์เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศนูยก์ลางทาง



 

 

ศาสนาคริสตน์ิกายคาทอลกิท่ีส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็น
ฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN SALZBURG หรือเทียบเท่า 

 
 

วันที ่3 ซาลซบู์รก์ – ฮัลสตัท – ทะเลสาบโคนิกสเ์ซ่ – มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูฮ่ัลสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา
และป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนตกิท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไขม่กุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเบริช์เตท็กาเดน้ (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียท่ีหอ้มลอ้มไปดว้ยเทือกเขาและ

งดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดินเลน่ชมเมืองท่ีเดมิเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลือและสนิแร่ 
บรเิวณเมืองเก่าเตม็ไปดว้ยศิลปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัตกแต่งดว้ยลาย
ปนูสไตลส์ตดัโก ้ น าท่านชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ท่ีแปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลา
สาบท่ีมีความลกึท่ีสดุและเป็นทะเลสาบท่ีไดช่ื้อวา่น า้ใสท่ีสดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามท่ีสดุในเยอรมนี แหลง่ก าเนิดมา
จากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตวัทะเลสาบสีเขียวมรกตตดักับสีฟ้าของทอ้งฟ้าโดยมีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลัง  
เดนิทางสูเ่มืองมวินิค (Munich) 



 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 มิวนิค – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ฟุสเซ่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับ
สามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งท่ีสดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์ 
โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศลิปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร ์ชมจตัรุสัมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจดุเริม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกิจของนคร
มิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลาย
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะ
ออกมาเตน้ร  า  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่สูเ่มืองการม์ชิ พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) เพ่ือเดนิทางสู ่สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ 

เพ่ือโดยสารรถไฟไตเ่ขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในเยอรมนั ใหท้่านช่ืนชมทศันียภาพท่ี
สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดบั 2 ,000เมตร น าท่านเปล่ียนเป็นกระเชา้เคเบิลคารเ์พ่ือไต่ระดบั
ความสงูสู่ระดบัความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ถ่ายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอด
เขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรีย จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองฟสุเซ่น (Fussen) 



 

 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN FUSSEN หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ปราสาทนอยชวานสไตน ์– เซนต ์กัลเลน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย เพ่ือน าท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น า
ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชาย หงสข์าว ชมความวิจิตรพสิดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้บัการ
ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึ่งเป็นนักประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง *** ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทจะขอน าท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทนและน า
ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์  หากในกรณีที่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาปิด ไม่สามารถเข้าชม
ทดแทนได้ ทางบริษัทจะขอคืนเงนิท่าน ท่านละ 13ยูโร) 



 

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซนตก์ลัเลน (St.Gallen) เมืองท่ีตัง้อยู่ในหบุเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดย

ช่ือเมืองนัน้ไดม้าจากนกับุญท่ีมาเผยแพร่ศาสนาเม่ือสมยัศตวรรษท่ี 7 ซึ่งเมืองนีน้ัน้เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอ
ลิคในยุคสมยัยุโรปกลางก่อนจะเปล่ียนไปเป็นศนูยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักร้อยแทนในยุคหลัง น าท่านเขา้ชม
มหาวิหารเซนตก์ัลเลน (Convent of St. Gall) อันศกัดิส์ิทธิ์ ภายนอกนัน้โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัววิหารนัน้ตกแต่งดว้ย
ศลิปะแบบบาโรค(Baroque) และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย จากนัน้น าท่านเขา้ชมหอสมดุโบราณ(Abbey 
Library หรือ Stifsbibliotek)โดยหอ้งสมดุนีน้ับว่าเป็นหอ้งสมดุท่ีเก่าแก่ อาจจะเรียกไดว้่ารวยและเก่าแก่ท่ีสดุในโลกแห่ง
หนึ่ง(Abbey Library is one of the richest and oldest in the world)  ภายห้องโถงของห้องสมุดตกแต่งด้วยงานไม้
แกะสลกั หินอ่อน และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขียนเฟรสโกท่ี้ออกแบบและเขียนโดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล 
แองเจโล อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็นท่ีเก็บรวบรวมถึงหนังสือต่างๆและเอกสารส าคัญ มากกว่า 
170,000 เล่ม และห้องสมดุนีย้ังไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หากไม่สามารถเขา้ชมมหาวิหารและ
หอ้งสมดุได ้ทางบรษัิทขอคืนเงินท่านละ่ 10 CHF) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั RADISSON BLU หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 เซนต ์กัลเลน – ชาฟฟ์เฮาเซิน – ลูเซิรน์ – ซุก – ซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองสไตน ์แอมไรน ์(Stein Am Rhein) ตัง้อยู่ปากแม่น า้ไรน ์เป็นเมืองเลก็ๆ แตเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หเ์ป็นอย่าง
มาก เมืองท่ีมีอาคารบา้นเรือนเตม็ไปดว้ยศลิปะ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า มีลานหินกวา้ง มีน า้พโุบราณประดบัเป็นระยะๆ 
มีอาคารบา้นเรือนตัง้แต่สมยัยุคกลางอยู่สองฝ่ังถนน ช่ืนชมกับการอนรุกัษ์อาคารบา้นเรือนท่ีมีภาพเขียนเฟรสโกบนฝาผนัง



 

 

ตึกไวอ้ย่างดีเย่ียม เป็นภาพเขียนท่ีสวยงามโดดเด่น หรือ เรียกไดว้่าไม่เหมือนเมืองอ่ืนๆเลยในสวิตเซอร์แลนด ์หรือ
แมก้ระทั่งในยุโรปเองก็ตาม  จากนัน้น าท่านออกเดินทางสู่เมืองลเูซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ท่ีถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 
ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัิใน
ฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์
(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้
เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 

โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมืองนีย้ังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยม
ของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็น
เร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ย
ความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน า้ตาลของ
บา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาใหท่้านเดนิขึน้บนัไดสูจุ่ดชมวิวดา้นบนของหอนาฬกิา ท่ีท่านจะสามารถเห็นววิท่ีสวยงาม
โดยรอบของเมืองซุก น าท่านเขา้ชมโบสถ์เซนท์ออสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถ์ศกัดิ์สิทธิ์ท่ีส  าคญัของเมือง ตัว
โบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมท่ีส  าคญัท่ีสดุในช่วงโกธิคตอน
ปลายแห่งหนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาวสวสิยงัมีความเช่ืออีกวา่  ถา้ใครมีเร่ืองทกุขร์อ้นใดๆ หรือเจ็บป่วย ถา้ไดม้า
ขอพรกับโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วยบรรเทาใหด้ีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถา้มีพิธีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) น า
ท่านเขา้ชมรา้นท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท า



 

 

การตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจักรวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตู
และเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะ
ล า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและ
เครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกใหท่้านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมค่วรพลาดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ท่ี
มีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากวา่รอ้ยปี มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี ้เช่น Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตรอวเ์บอรร์ี, บูล
เบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ท่ีมีปลกูมากกวา่ 40 ,000 ตน้ น าท่านเดินทางสู่เมืองซูรคิ (Zurich) เมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์
เยอรมันหลยุส ์ใช้เป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่จัตรุัสปารา
เดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางท่ีส  าคญัของเมืองและ
ยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธรุกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน   จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองซูรคิ (Zurich) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ZURICH HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่7 ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางสู ่สนามบนิ เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG971 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
WONDERFUL AUSTRIA GERMANY AND SWITZERLAND 

ออสเตรีย – เยอรมนี – สวิตเซอรแ์ลนด ์
8 วัน 5 คืน  โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

2-9 ก.พ. 63 55,900 55,900 55,900 30,950 11,900 

7-14 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 30,950 11,900 

21-28 มี.ค. 63 55,900 55,900 55,900 30,950 11,900 

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 59,900 59,900 59,900 34,950 13,900 

23 – 30 พ.ค. 63 57,900 57,900 57,900 32,950 13,900 

6 – 13 มิ.ย. 63 57,900 57,900 57,900 32,950 13,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดนิทาง, คา่น า้หนักเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ประมาณ 3,500 บาท ช าระหนา้งาน) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (16 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 



 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทาง
ตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจาก
ประวตัิการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่ง
ส าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 



 

 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ี 
บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือคา่ตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิใ์น

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไมมี่อ่างอาบน า้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น

ตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยี

ตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ**                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของ

พืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ พืน้หลังสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  
สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 

หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รปู, รปู

ไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    (ขอเป็น

ภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 

1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

- กรณีทีเ่ป็นเกษตรกร กรณุาแนบใบขึน้ทะเบยีนเกษตรกรมาดว้ย 

*** กรณีลูกคา้สญัชาตไิทย ทีก่ าลงัศกึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ  จะไมส่ามารถยืน่ขอวซีา่ทีไ่ทย

ได ้ทา่นจะตอ้งไปยืน่ขอวซีา่ในประเทศทีท่า่นก าลังศกึษาหรอืท างานอยู ่*** 

4. หลกัฐานการเงนิ  

-กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่น ัน้ พรอ้มกบัมตีราประทบัจากธนาคาร ทาง

สถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

-กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 3 เดอืน 

ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ 

(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ย

เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพันธ ์



 

 

-กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชี

ออมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่

เกนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของบรษัิททีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) 

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

**Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และจะตอ้ง

มแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 



 

 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์เกีย่วกบัการยืน่

ขอวซีา่ของบุตร รบกวนเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยกนักบับุตรดว้ยท ัง้สองทา่น  

ไมม่ยีกเวน้ทุกกรณี (ส าคญัมาก)** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมผีลเสยี

ตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 



 

 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/

ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบัน

ศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)............................................. 



 

 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


