
 

 

รหัสทัวร 1900363 
ทัวรออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอรแลนด  10 วัน 7 คืน (LX) 
ชมกรุงเวียนนา   พระราชวังเชินบรุนน  ฮัลสตัท   ชมเหมืองเกลือโบราณ   ลองเรือ
ทะเลสาบโคนิก   พระราชวังแฮเรนเคียมเซ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026 
 

วันที่ 2 เวียนนา – ชมกรุงเวียนา - พระราชวงัเชินบรุนน – ฮัลสตัท - ซาลสบวรก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
05.35 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง  นําทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไป
ดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นใน
ระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955 ผานชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg 
Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแต
คริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอก
โบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระ
เจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยาก
ของประชาชน จาก น้ันนํ าเข าชมความงดงามของพระราชวั งเชินบรุนน  
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับ
การตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองที่ ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปน
ไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 



 

 

Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน  
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 นําทานเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ที่มีความหมายวา ปราสาทเกลือ 

เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่
ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่
สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือ
เทียบเทา 

 
วันที่ 3 ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน – เขาชมเหมืองเกลือโบราณ – ลองเรือทะเลสาบโค

นิก – ซาลสบวรก - Outlet 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมสวนดอกไมมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทํา

ภาพยนตรเร่ืองมนตรักเพลงสวรรค (The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 
จากน้ันนําทานเดินสูยานเมืองเกา ที่เต็มไปดวยรานคามากมาย นําทานถายรูปคูกับ
บานโมสารท ( Wolfgang Amadeus Mozart) นักประพันธดนตรีคลาสสิกชาว
ออสเตรียที่มี ช่ือเสียงกองโลก จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน 
(Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและ
งดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดินเลนชมเมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทาง
การคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณเมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการ
สรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูน
สไตลสตัดโก นําทานเขาเที่ยวชมเหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk ที่สรางตั้งแต 
ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดวย ขั้นตอนการทําเหมืองเกลือในสมัยกอนที่นาทึ่ง 
และ นําทานลองเรือทะเลสาบใตภูเขา ที่งดงาม น้ําใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศ
ของสวนตางๆในเหมอืงราวกบัอยูในเหมอืงจริงเมื่อ 500 ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 12 
องศาเซลเซียส  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย 
 

หลังจากน้ันนําทานลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ที่
แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบที่มีความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบ
ที่ไดช่ือวาน้ําใสที่สุดในเยอรมนี เปนฟยอรดงดงามที่สุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมา
จากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตัวทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�าของทองฟ�า
โดยมีเทือกเขาแอลป�เปนฉากหลัง จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมืองซาลสบวรก 



 

 

วันที่ 4 ซาลสบวรก – พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ - อินสบรูก – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเปนที่ต้ังของ

พระราชวังแฮเรนเคียมเซ พระราชวังที่ไดรับการขนานนามใหเปน “พระราชวังแวร
ซายน แหง บาวาเรียน” โดยพระราชวังน้ีถูกสรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 แหงบาวา
เรีย หรือเจาชายหงสขาว โดยมีตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศ
ฝร่ังเศส ตัวพระราชวังโอบลอมดวยความรมร่ืน ของป�าไมนานาพันธและเช่ือมดวย
คลองขนาดใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ(Herrenchiemsee Palace ) ภายในตกแตงดวยศิลปะ
อลังการจากชางฝมือในยุคน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหองวาราชการ, หองบรรทม, หอง
ฉลองพระองค  และที่  โดดเดนที่สุดคือหองกระจก (The Hall of Mirrors) 
ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับเมืองซาลส
บวรก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย ออกเดินทางตอสูเมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควน ทีโรลเปน

เมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรียต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึ่งคําวาอินส
บรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขา
แอลป� ชมหลังคาทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลกัษณสําคัญของเมืองอินสบรูค 
ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษ
ที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เปน

(Salzburg) ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง Mc ArthurGlen Designer Outlet 
สินค าแบรนด เนม ม ากม าย  อาทิ  เช น  COACH, BALLY, HUGO BOSS, 
CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, 
DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
***เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตย
ในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน*** 

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WESTหรือ

เทียบเทา 
 



 

 

เมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนที่ ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย 
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมือง
สุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และไดใช
เมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก EURO PARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – พระราชวังลินเดอรลอฟ -  มวินิค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตร
พิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด 
วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิง่ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย 
 
 

นําทานเขาชมพระราชวังลินเดอรฮอฟ (Linderhof Palace) พราะราชวังที่ต้ังอยู
ทางตะวันตกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย เปนวังที่เล็กที่สุดที่สรางโดยพระเจาลุดวิกที่ 
2 แหงบาวาเรียซึ่ง ไดแรงบันดาลใจในการสรางมาจากพระราชวังแวรซายน 
พระราชวังของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส   การกอสรางตางๆเชนบันไดก็เปน
การสรางยอสวนของบันไดทู ต (Ambassador's staircase) ที่ แวรซายส  
หลังจากน้ันไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสูเมืองมิวนิค (Munich) เมืองที่อยู
ทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญ
เปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่ง
ค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระ
ปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึง
มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE MUNCHEN SUED MESSE หรือ

เทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนเบิรก – มิวนิค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพระราชวังนิมเฟนเบิรก (Nymphenburg Palace) พระราชวังที่มี

ความสวยงามมากโดยเปนพระราชวังที่โดดเดนอยางมากในสวนของการตกเเตง
ภายในเเละขาวของเคร่ืองใชที่ประดับประดาอยูเต็มวัง ภายในตกแตงดวย
สถาปตยกรรมแบบบารอค สวนสวนน้ันก็มีความโดดเดนดวยน้ําพุเเละคลองที่มี
ความสวยงามอยางมาก กอนที่ในศตวรรษที่ 19 จะเปลี่ยนมาเปนในเเบบคลาสสิคที่
สวยงามไม เเพกัน โดยพระราชวังน้ีน้ันน้ันถุกสรางขึ้นมาตามพระบัญชาของ 
Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide แหงซาวอย ซึ่งเปนผูปกครอง
เเควนบาวาเรีย โดยสรางขึ้นเปนพระราชวังฤดูรอนหลังจากการประสูติของพระราช
โอรส ที่มีพระนามวา Max Emanuel ในป ค.ศ.1662 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไสกรอกเยอรมัน) 
 นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตร

และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มี รูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใช
เวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตา
ไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวง
ฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย   

ค่ํา   อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE MUNCHEN SUED MESSE หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 7 มิวนิค – วาดุซ – เซนทกัลเลน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานออกเดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน 

(Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน 
ประชากรทั้งประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวย
ภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับ
สวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ 
(Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนที่ต้ังของรัฐสภาแหงชาติ เมืองต้ังอยู
ริมแมน้ําไรน ที่มีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละถายรูปคูกับ



 

 

ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ต้ังอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลาง
เมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนต้ังแต
อดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการ
บูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ัน
ไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและ
เคร่ืองประดับช่ือดัง แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและเรียกไดวามียี่หอช้ันนําครบ
มากที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว อาทิ เชน Patak Philippe, Rolex, Panerai , 
Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, 
Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Breitling, 
Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, 
Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือ
เดินทาง (Passport Stamp ) เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง 
ที่น่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
บาย 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ ต้ังอยูในหุบเขาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญที่มา
เผยแพรศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสต
คาธอลิคในยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บ
ปกถักรอยแทนในยุคหลัง นําทานชมมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. 
Gall) อันศักด์ิสิทธิ์ ภายนอกน้ันโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะ
แบบบาโรค(Baroque) และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทาน
ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek)โดยหองสมุดนี้นับวา
เปนหองสมุดที่เกาแก อาจจะเรียกไดวารวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey 
Library is one of the richest and oldest in the world)  ภายหองโถง
ของหองสมุดตกแตงดวยงานไม แกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก 
ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มีช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แอง
เจโล อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆ
และเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1983  

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RADISSON BLU ST.GALLEN หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 8 เซนทกัลเลน - รัพเพอรสวิล  โจนา – ซกุ – ลูเซิรน – แองเกิ้ลเบิรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูเมืองรัพเพอรสวิล - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมืองน้ีจะ

ต้ังอยูติดกบัทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทกัลเลน ในอดีตทั้งรัพเพอร
สวิล และ โจนา น้ันเปนเมืองที่อยูแยกกัน จนกระทั่งรวมกันเมือป 2007 และได
กลายเปนเมืองที่มีประชากรมากเปนอันดับสองของมลรัฐเซนทกัลเลน มีเนินเขาใจ
กลางตัวเมืองซึ่งเปนที่ต้ังของปราสาทเกา (Rapperswil Castle) ซึ่งถูกสรางขึ้น
ราวๆ คศ.1220 โดยทานเคาทแหงเมือง Rapperswil โดยปราสาทแหงน้ีเปน
สัญลักษณประจําเมือง และยังกลายเปนจุดชมววิเมอืงที่สวยงาม มองเห็นทะเลสาบซู
ริค อาคารบานเรือนทั่วทั้งเมือง และที่สําคัญชาวเมืองน้ีจะใหความสําคัญกับการ
ปลูกดอกกุหลาบมาก เปนแหลงเพาะปลูกกุหลาบมากกวา 600 สายพันธุ มากกวา 
15,000 ดอกที่จะเบงบานอยุทั่วเมือง โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนประมาณเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกป จนไดช่ือวาเปน "เมืองแหงกุหลาบ (Town 
of roses)"  เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับ
เทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศที่
นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอร
คารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สดุในยุโรป (The Oldest house of 

goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศตัวรรตที่ 
16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มี
ซุมประตแูละเสาโรมัน มรูีปปم�นและจติรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวย
มือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพพิิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดบัหายาก 
และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคา
และเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับ
โลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller 
Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอร
ร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกทีม่ีรสชาติที่
เปนเอกลกัษณและมขีายมากวารอยป มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายตางเคยลิม้ลอง
เคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระ



 

 

สันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซกุน้ีมกีารทําฟารมผลไม ทัง้สตอเบอรร่ี, บูลเบอรร่ี, 
ราสเบอรร่ี,ลูกแพร ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร่ี ทีม่ีปลูกมากกวา 40,000 ตน  นําทาน
เดินทางสูเมอืงลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด ทีถู่กหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือ่เปน
อนุสรณรําลึกถงึการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัใน
ฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถงึ 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมอืน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่หีลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, 
เคร่ืองหนัง, มดีพบั, นาฬิกายี่หอดงั อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน  
จากน้ันเดินทางเขาสูหมูบานแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg) ซึง่ต้ังอยูเชิงขุนเขาที่
สวยงามมีระดบัอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของ
สวิตเซอรแลนด และววิทวิทศันสวยงามของทุงหญาตดักับหมิะอันขาวโพลนปกคลุม
ยอดเขา 

ค่ํา   อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TERRACE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 แองเกิ้ลเบิรก – ยอดเขาทติลิส – ซูริค – สนามบิน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานขึ้นกระเชาลอยฟ�าทันสมัยระบบใหมลาสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาไดรอบทิศทางตามเสนทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส (Titlis) เขา
ชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเคยละลาย  เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลน
หิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเปนอยางยิ่ง ชมทิวทัศนของยอดเขาตางๆ ที่ปก
คลุมไปดวยหิมะอันขาวโพลนสรางความงดงามใหกับขุนเขาเปนอันมาก 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
13.30 น. นําทานออกเดินทางตอสูสนามบินเมืองซูริค   
17.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน LX180 

 
วันที่ 10 กรุงเทพ 
09.35 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

10 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 62 65,900. 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,500. 9,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจาํแลว 
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการจอง  
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ 
    เจาหนาทีก่อนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน  
    สิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้แบบ 
    หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน  
    การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
         เพิม่เตมิกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจาํนวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (18 ยูโร) 



 

 

7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตางกัน 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                              
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอย
กวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตอง
ไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, 
ทํ างานอยูต างประเทศ ห รือนัก เรียน นักศึกษาศึกษาอยู

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมี
เงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม
สามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพื้นที่รูปถาย จาํนวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมให
เห็นหูทัง้ 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแมก็, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 



 

 

4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 



 

 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาตปิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด           แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู                หมาย (คูสมรสเสียชีวติ) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมอืถอื..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 



 

 

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หาก

ทราบ)............................................. 
 

**กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสดุแนบมาดวย** 
 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 



 

 

 


