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มวินคิ | เซนทว์ลูฟ์กัง | ฮัลสตัท | ปราสาทนอยชวานสไตน ์| ป่าด า 

พชิติ 2 ยอดซกุสปิตเซแ่ละจงุฟราวด ์| ลเูซริน์ 

 
 
 
 

 เยีย่มชมจัตรัุสมาเรยีนพลาสทซ์ึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของมวินคิ 

 เขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซกุสปิตเซ ่ภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมัน 

 ทอ่งเทีย่วเมอืงททิเิซเ่มอืงรมิทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าด า 
 สมัผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ 

 เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซกุเมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิาย 

  
 

The Jewel of Europe 
เยอรมน ีออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ 

9 วนั 6 คนื 

ราคาเริม่ตน้เพยีง  

63,900.- 

เดนิทาง ธนัวาคม 62 – มถินุายน 63 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

30 ธ.ค. 62 - 07 ม.ค. 63 72,900-. 
07 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 63,900-. 
05 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 77,900-. 
12 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 79,900-. 
05 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 69,900-. 
16 ม.ิย. 63 - 24 ม.ิย. 63 69,900-. 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วัน โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรมทีพ่ัก หรอื เทยีบเทา่ 
1 กรงุเทพฯ  

2 กรงุเทพฯ – มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ MERCURE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่ 

3 ซาลสบ์วรก์ – เซนทว์ลูฟ์กงั – ฮลัส
ตทั – ฟสุเซน่ 

HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

4 ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์
– การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

ATLAS GRANDหรอืเทยีบเทา่ 

5 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ยอด
เขาซกุสปิตเซ ่– ป่าด า - ททิเิซ ่

MARITIM หรอืเทยีบเทา่ 

6 ททิเิซ ่– น ้าตกไรน ์– ซรูคิ – เบริน์ 
– อนิเทอลาเคน 

CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

7 อนิเทอลาเคน – ยอดเขาจงุฟราวด ์
– ลเูซริน์ 

IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่ 

8 ลเูซริน์ – ซกุ – สนามบนิ  

9 กรงุเทพฯ  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ   

21.30 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 
ประต ู4 เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ 

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมวินคิ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG924 

**ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่มษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 00.50 น.และไปถงึ
มวินคิเวลา 07.05 น.*** 

06.45 น. ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 

5 ชัว่โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงมวินคิ (Munich) 
อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ

สามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มี
พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นที่
จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้

ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และ
เบียร์ ชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละ
ธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาวา่การเมอืงทีม่รีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่

งดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร 
ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. อสิระทา่นเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

         บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรี

เอก “วลูฟ์กัง อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์
ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าซัลซาค เมอืง
ซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตน์ิกาย

คาทอลกิทีส่ าคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell 
Garden) ซึง่เป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of 
Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE CENTRALE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ซาลสบ์วรก์ – เซนทว์ูลฟ์กงั – ฮลัสตทั – ฟุสเซ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่ า น เ ดิน ท า ง สู่ เ มือ ง เซนต์วูฟก ัง  อ ิม  ซ ัลซ์ค ัม เมอร์กุ ท(St. Wolfgang im 
Salzkammergut) มชีือ่มาจาก เซนตโ์วลฟ์กัง (heiligen Wolfgang) ชือ่ของนักบุญโวลฟ์กัง 
ที่มีชีว ิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 โดยตัวเมืองนั้นตั ้งอยู่บริเวณชายเขาชาร์ฟแบร์ก 

(Schafberg mountain)รมิทะเลสาบโวลฟ์กัง (Wolfgangsee) หนึ่งในทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ประเทศออสเตรยี อสิระใหท้่านเดนิชมความสวยงามของเมอืงโรแมนตคิแห่งนี้ตามอัธยาศัย มี
เวลาใหท้า่นไดช้ืน่ชมเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุเมอืงหนึ่งของโลกอยา่งเซนตว์ูลฟกังซึง่ทา่นจะไดรู้ส้กึ

เหมอืนกับว่าเวลาไดถ้กูหยดุลงทีเ่มอืงแห่งนี้จนทา่นจะประทับใจไม่รูล้มื ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั 
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(Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้ม
ดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน 
Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีให ้

ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทีต่ัง้อยู่บนภูเขาทีม่อีายุมากกว่า 7,000 ปี มี
ความสงูกว่าระดับน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดนิทางขึน้สูข่อดเขาเพยีง 3 

นาท ีใหท้า่นไดถ้่ายภาพความสวยงามของเมอืงฮัลสตัททีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO 
WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมววิ SKY WALK ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง
เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมอืงเกา่มาตัง้แตค่รัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีต่ัง้ปราสาท

ของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็น
เมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้
เป็นจุดแวะพักขนถา่ยสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นเดนิทางขึน้ปราสาทเพือ่เขา้ชมความสวยงามของ
ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงิ
นทิราในดสินียแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดจุปราสาทในเทพ

นยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้ง
ตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธ์
เพลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

*** หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิค์นื
เงนิหนา้งานทา่นละ 13 ยโูร และถา่ยรูปดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการ
ทดแทน *** 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย น าท่านต่อไปยังเมอืงการม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) ประเทศ

เยอรมนี 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ATLAS GRANDหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 การม์ชิ พารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า - ททิเิซ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู ่สถานรีถไฟซุกสปิตเซ่ เพือ่โดยสารรถไฟไต่เขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

ภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมัน ใหท้า่นชืน่ชมทัศนียภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลานหมิะบน
ความสงูระดับ 2,000เมตร น าทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พือ่ไตร่ะดับความสงูสูร่ะดับความ
สงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาทา่นเดนิเลน่ถา่ยรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และบน

ยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
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บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ่ (Titisee) เมอืงรมิทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าด า (Black Forest) 
ใหท้า่นไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่
บนภูเขา ทีเ่รยีกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานทีอ่ันเป็นตน้ก าเนิดนาฬกิากุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิ

เคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ชือ่ ณ เมอืงตน้ต ารับตามอัธยาศัย และเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ที่
ระลกึ 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MARITIM หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ททิเิซ่ – น า้ตกไรน ์– ซูรคิ – เบริน์ – อนิเทอลาเคน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ เพื่อชม

น า้ตกไรน ์(Rhien falls) ที่มขีนาดใหญ่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านเดนิทางเที่ยวเมอืงซูรคิ 
(Zurich) เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ น าท่านถ่ายรปูกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster 
abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิสาว

ชนชั ้นสูง จ ากทางตอนใตข้อง เยอรมั นอาศัยอยู่  น าท่านสู่จ ัตุรสัปาราเดพลาทซ์ 
(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มมีาตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่17 ปัจจุบันเป็นชมุทางรถรางที่

ส าคัญของเมอืงและยังเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
ประเทศ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถกูจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ ี
ทีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าทา่นชมบอ่หมสีนี ้าตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของ

กรงุเบริน์ น าทา่น ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นที่
ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนน
จุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและ

รา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้
ทุกๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิง่ก่อสรา้งทาง

ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวติเซอร์แลนด์ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่
บรรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นต่อไปยังเมอืงอนิเทอลา
เคน (Interlaken) เมืองที่ตั ้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรยีนซ ์(Lake Brienz) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และ มีความส าคัญประหนึ่งเมือง
หลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดวู)์ 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 อนิเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด ์– ลูเซริน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็น
ทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโก

ประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟ
ท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราที่มคีวามสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญ่จนถงึ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชม
ถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความสงูถงึ 
3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน า้แข็ง 

Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่
เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับ

กจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุใน
ยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม
และแตกต่างกันจนถงึ สถานีรถไฟเมอืงลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) เดนิทางสูเ่มอืงลู

เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสงิโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่

เกดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 ลูเซริน์ – ซุก – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยูท่างภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมอืงนี้ยังมอีัตราการ
เก็บภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศทีน่ิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลก
มากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดาไป

เลย น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมืองซกุ (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของ
เมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเด่น
ตัดกับสหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ น าทา่นเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่
สมัยศัตวรรตที ่16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตง่ในรปูแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลยีน มี

ซุม้ประตูและเสาโรมัน มรีูปป้ันและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 
ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวใน
โลก มเีวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายากแลว้ ในสว่นของ 

Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลา
ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.15 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิ TG971ง 
** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แตเ่มษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 13.30 น. และไป
ถงึกรุงเทพเวลา 05.30 น.*** 

วนัที ่9 กรุงเทพ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 
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ราคาแนะน าเร ิม่ตน้เพยีง 
The Jewel of Europe  

เยอรมน ีออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ 
9 วนั 6 คนืคนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับ
ผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

วนัที ่30 ธ.ค.62 -7 

ม.ค. 63 
72,900 72,900 72,900 72,900 40,880 13,900 

วนัที ่7-15 ก.พ. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 41,450 12,900 

วนัที ่5-13 เม.ย. 63 77,900 77,900 77,900 77,900 45,880 12,900 

วนัที ่12-20 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,880 12,900 

วนัที ่5-13 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 

วนัที ่16-24 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1.        ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ า

แลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท า
การจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิท
ขออนุญาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
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4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่าน
ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน 
ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มี
โรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ใน
กรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการ

บนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามไดจ้าก
เจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไข
กรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถ

สอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด , 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้ าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 
ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศเยอรมนี (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกับศูนยย์ืน่วซีา่ในวันยื่น 

เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทปิพนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถิน่  (14 ยโูร) 
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7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซี่า 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละ
ถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทาง
บรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน 
ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซา่ทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่ม

ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 
3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ย

ตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ 
และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิาร

เดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้
หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ

ตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอย
ฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์
ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มี

คา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลา

ประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 
3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัติ

ตรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ได ้

อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ าหนัก
ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการ
ใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
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4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่าย
ทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีล

ท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิ
ความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป
ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่าน
จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านได ้

ช าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า

วซี่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรอืค่าตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของ

เจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 

ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิ
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้ง

ทีม่ขีนาดกะทัดรัตและไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ 
และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่

ความถูกตอ้ง 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 
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-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
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3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 
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**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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