
 

 

รหัสทัวร GOH1901107 
ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
เมืองโรแมนติกในฝน เซนทวลูฟกัง   ฮัลสตัท หมูบานมรดกโลก 
ปราสาทนอยชวานสไตน   ชมสิงโตหินแกะสลัก เมืองลูเซริน 
พิชิต 2 ยอดเขาจาก 2 ประเทศ ซุกสปตเซ และ จุงฟราวด 
ซาลสบวรก บานเกิด วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท 
พิเศษ เมนู ขาหมูเยอรมัน และ ชีสฟองดูว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         กําหนดการเดินทาง                                                                                      
 
วนัที่   1-9 พ.ค. 62 69,900.- 
วันที่   1-9, 14-22 มิ.ย. 62 65,900.- 

 
     เสนทางการเดินทาง 
วั
น 

โปรแกรมการเดินทาง เชา 
กลา
งวัน 

คํ่า 
โรงแรมที่พัก  

หรือ เทียบเทา 
1 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก ✈ O O 
MERCURE 
CENTRAL  

3 ซาลสบวรก – เซนทวูลฟกัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซน O O O 
LUITPOLDPAR
K 

4 
ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – การมิช พารเทน 
เคียรเชน 

O O O 
MERCURE 
GARMISCH 

5 
การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – ป�า
ดํา - ทิทิเซ 

O O O 
MARITIM 
TITISEE 

6 ทิทิเซ – น้ําตกไรน – ซูริค – เบิรน – อินเทอลาเคน O X O 
CITY 
OBERLAND 

7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน O O X 
IBIS STYLES 
LUZERN 

8 ลูเซิรน – ซุก – สนามบิน O ✈ ✈   
9 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ   
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D  สายการบินไทย  พบเจาหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวก 

วันที่ 2: กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก 

00.50 น. ออกเดินทางสูเมืองมิวนิคดวยเที่ยวบิน TG 924 
07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ

จะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและ
ฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  
โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบียร  ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ
ประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 
ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชม
ตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย   

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

 เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิด
ของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความ
งามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบา
รอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารค
บิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดา
ประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปน
ฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of 
Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE CENTRAL หรือเทียบเทา 
วันที่ 3: ซาลสบวรก – เซนทวลูฟกงั – ฮัลสตทั – ฟุสเซน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซนตวูฟกัง อิม ซัลซคัมเมอรกุท(St. Wolfgang im Salzkammergut) มีช่ือ

มาจาก เซนตโวลฟ�กัง (heiligen Wolfgang) ช่ือของนักบุญโวลฟ�กัง ที่มีชีวิตอยูในชวงปลายศตวรรษที่ 
10 โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูบริเวณชายเขาชารฟแบรก (Schafberg mountain)ริมทะเลสาบโวลฟกัง 
(Wolfgangsee) หน่ึงในทะเลสาบที่มีช่ือเสียงของประเทศออสเตรีย อิสระใหทานเดินชมความสวยงาม
ของเมืองโรแมนติคแหงน้ีตามอัธยาศัย มีเวลาใหทานไดช่ืนชมเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหน่ึงของโลกอยาง
เซนตวูลฟกังซึ่งทานจะไดรูสึกเหมือนกับวาเวลาไดถูกหยุดลงที่เมืองแหงน้ีจนทานจะประทับใจไมรูลืม   
ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองที่ ต้ังอยูริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติก
ที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียให
ฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  



 

 

บาย นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูเหมืองเกลือโบราณ (Salzwelten) ที่ต้ังอยูบนภูเขาที่มีอายุมากกวา 7,000 
ป มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเวลาในการเดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3 นาที 
ใหทานไดถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ ได รับการขนานนามวาเปน unesco world 
heritage view ณ จุดชมวิว SKY WALK ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน 
(Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย 
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโร
แมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขาย
เกลือมาแตโบราณ 

คํ่า       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก LUITPOLDPARK หรือเทียบเทา  
วันที่ 4: ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – การมิช พารเทน เคียรเชน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอย
ชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่ง
ปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจา
ลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวย
การออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)  
บาย นําทานตอไปยังเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี 
คํ่า      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พกั MERCURE GARMISCH หรือเทียบเทา  
วันที่ 5: การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – ป�าดํา - ททิิเซ  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูง

ที่สุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 
2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร 



 

 

ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปน
อีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา (Black Forest) ใหทานไดอิสระชม

ความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็ก
ฟอเรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นช่ือ ณ เมือง
ตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก 

คํ่า        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก        เขาสูที่พัก โรงแรม MARITIM TITISEE หรือเทียบเทา 
วันที่ 6: ทิทิเซ – นํ้าตกไรน – ซูริค – เบิรน – อินเทอลาเคน  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน ประเทศสวิตเซอรแลนด เพ่ือชมนํ้าตกไรน ที่

มีขนาดใหญสุดในยุโรป จากน้ันนําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่
ใหญที่สุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 
abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มี
กลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู นําทานสูจัตุรัสปารา
เดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่  17 
ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ 
ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศ 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน // คณะเดินทางเดือน
มิถุนายน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกให
เปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 



 

 

10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสี
นํ้าตาล (Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน  ชมมารกาสเซ 
ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึง
เหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุง
เคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยราน
ภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 
800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูป
กับโบสถ Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด 
ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของ
พระเจา  ไดเวลาอันสมควรนําทานตอไปยังเมืองอินเทอลาเคน (Interlaken) 
เมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz)  อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหนึ่งเมืองหลวง
ของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง   

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูวชีส) 
ที่พัก        เดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา  
วันที่ 7: อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม

และยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.
2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุง
เฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวาง



 

 

เสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค  (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่ อ ยูสู งที่ สุดในยุโรป (Top of 
Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธาร
น้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง  
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป      ที่

ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัส
กับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 
22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) เดินทางสูเมืองลู
เซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอม
ลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 
of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพ
อยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 

คํ่า      อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 
วันที่ 8: ลูเซิรน – ซุก – สนามบิน 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย



 

 

ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของ
เหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอด
เรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกา
เมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของ
หอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสี
หลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแก
ที่ สุ ด ใน ยุ โร ป  (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ข อ ง
ครอบครัว Lohri เปดทําการตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตง
ในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�น
และจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปน
พิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มี
เวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวน
ของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 
ฯลฯ 

 นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�ง
สินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971 
วันที่ 9: กรุงเทพฯ 
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 



 

 

 
***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก  

เชน กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน  
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมาย
เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบ
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถงึ
ผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 



 

 

โปรแกรม : Windy and Sunny Europe เยอรมนี - ออสเตรีย – สวิตเซอรแลนด 
9 วัน 6 คืน  
โดยสายการบิน การบินไทย (TG) 
 
กําหนดวันเดนิทาง :   1-9 พ.ค. 62 

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 69,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่อง
โรงแรมที่พัก) 69,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 12,500.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 69,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 69,900.- 
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ  46,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 

บาท 
ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือที่น่ัง confirm เทานั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดวนัเดินทาง :   1-9, 14-22 มิ.ย. 62 
 

อัตราคาบริการ ราคา 
ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 65,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่อง
โรงแรมที่พัก) 65,900.- 
พักหองเดี่ยว เพ่ิมทานละ 12,500.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 65,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 65,900.- 
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน ทานละ  42,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน 
(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงนิตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 

บาท 
ช้ันธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเม่ือที่น่ัง confirm เทานั้น) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม  

1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 
(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 



 

 

6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
      คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
      คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไข
กรมธรรม) 
           ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
           เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
           เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
           **ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
           [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 



 

 

5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวัน
ย่ืน เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

 
  ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 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 

 
  ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป ชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ
คาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     

    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทขอ สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แต
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่
มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน

ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไป
ถึงผูเดนิทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 
ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสมัภาษณ  



 

 

4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสัมพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 



 

 

(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสงักัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

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

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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



 

 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที.่......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา
ดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

 

 



 

 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว  ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


