
 

 

รหัสทัวร B2B1901152 
ทัวรยุโรป ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิต 10 
วัน 7 คืน (OS) 
เขาชมพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตราการตา 
ลองเรือแมน้ําดานูบ ชมรัฐสภาท่ีสุดแหงความสวยงามของกรุงบูดาเปสต (Budapest) 
สัมผัสมนตเสนหของกรุงปราก (Prague) ซ่ึงจะทําใหคุณหลงรักแบบไมรูลืม 
เดินเลนที่หมูบานฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 
เที่ยวเมืองสวยแควนอัลซาส เมืองกอลมาร (Colmar) อองกีเชม (Eguisheim) ริคเวียร 
(Riquewihr) และ สตารสบูรก (Strasbourg) 
เขาชม 2 ปราสาทดังแหงแควนบาวาเรีย ปราสาทโฮเฮนชวานเกาและ ปราสาทนอยชวานสไตน 
ชมสิงโตหินแกะสลักที่เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอรแลนด  
 
  

 
 
 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินท่ี OS 026 
วันที่ 2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – กรุงบูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
05.35 น. ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถ่ินชากวา

ประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 
2562) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชมความงดงาม
ของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัป
สเบิรก ซ่ึงมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางข้ึนใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 
1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน 
ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตง
อยางวิจิตรบรรจง ซ่ึงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง

บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่ง
ไดช่ือวาเปนเมืองท่ีทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวัฒนธรรมของชนหลาย
เช้ือชาติท่ีมีอารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนาม



 

 

วาเปน “ไขมุกแหงแมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลก
ดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเล่ือง
ช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยะธรรมฮังการีในชวง 600-800 ป
มาแลวท่ีต้ังเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคาร
ตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบ
โกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากน้ีทานจะ
ไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกท่ีสรางขามแมน้ําดานูบ โดยนาย 
WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน    

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ซปุกูลาซ) 
ที่พัก  นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง เ ข า สู ที่ พั ก  PARK INN BY RADISSON 

BUDAPEST หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3  บูดาเปสต – CASTLE HILL  – บราติสลาวา– ปราก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซ่ึงเต็มไปดวยสถาปตยกรรมโบราณ

อันทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แลวชม
บริเวณรอบนอกโบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซ่ึงเคยใชเปน
สถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎใหกษัตริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจาก
ช่ือกษัตริยแมทเธียส  ซ่ึงเปนกษัตริยท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก  และยัง
เปนกษัตริยผูทรงสรางส่ิงกอสรางที่งดงามในเมืองหลวงตางๆ อีกมากมาย 
ซ่ึงสรางในสไตลนีโอ-โกธิก  หลังคาสลับสีสวยงามอันเปนจุดเดนที่สุดใน



 

 

บาย นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐ
เช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานาม
มากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสู ท่ีพัก HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ปราก - ปราสาทปราก–มหาวิหาร เซนตวิตุส –นาฬิกา ดาราศาสตร– เชส

ก้ี ครุมลอฟ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) (ใชเวลาเดินชมเมือง

ทั้งหมด ประมาณ 3 - 4 ชม.เน่ืองจากเปนเมืองเกาทั้งหมด และรถบัสไม
สามารถเขาถึงได) ท่ีสรางข้ึนอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัยคริสตศตวรรษท่ี 9 

ศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นท่ี 1 พระบรม
รูปทรงมา ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยูหนา ป�อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ทาน
สามารถชมความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดีป�อมแหงน้ีสรางข้ึนต้ังแต 
ค.ศ.1905 โดยกลุมชาวประมงฮังกาเรียน ไดเวลาอันสมควรนําทาน
เดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมือง
ที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดน
ของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 



 

 

ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ  Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร     เซนตวิตุส 
(St.Vitus Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษที่ 14  นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญท่ีสุดในกรุงปราก     
ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 โปรดใหสรางข้ึนในป ค.ศ.1344 ภายในเปนท่ีเก็บ
พระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดิ
นานดที่ 1 และ  พระเจาแมกซิมิเล่ียนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ที่เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของ
เจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden 
Lane) ซ่ึงปจจุบันมีรานขายของที่ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ัน
นําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles Bridge) สะพานเกาแกขาม
แมน้ําวัลตาวา สไตลโกธิคท่ีสรางข้ึนต้ังแตกลางคริสตศตวรรษท่ี 14 สมัย
พระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ ต้ังอยูสองขางราว
สะพานกวา 30 องค จากน้ันนําทานเดินสูประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old 
Town Hall) ที่สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดารา
ศาสตร (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ
ช่ัวโมง ใหเวลาทานอิสระเดินเลน และชอปปم�งสินคาแบรนดเนมยานเมือง
เกา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสก้ี ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นํา
ชมเมืองที่ไดช่ือวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยอง
จากองคการยูเนสโกให เปนเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage)   เมืองน้ีต้ังอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัลตาวา ความโดดเดนของ
เมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการอนุรักษ
และข้ึนทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุ
มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซ่ึงสรางข้ึนเมื่อปค.ศ.1250 ถือ
เปนปราสาทท่ีใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก 
มีอายุเกาแกกวา 700 ป  ซ่ึงต้ังอยู ริมฝم� งแม น้ําวอลตาวา (Valtawa 
River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปนยานเมืองเกาคลาสสิค Senate 
Square และโบสถเกากลางเมือง   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก BELLEVUE CASKY KRUMLOV หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 5 เชสก้ี ครุมลอฟ – ฮัลสตัท– ซาลสบวรก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองท่ีต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่ โรแมนติกที่ สุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน



 

 

พ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย นําเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบวรกท่ีมีความหมายวา ปราสาท

เกลือ เขตเมืองเกาศิลปะบารอคท่ีต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลส
บวรกเคยเปนท่ีประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทาง
ศาสนาคริสต นิกายคาทอลิกที่ สํ า คัญ ยิ่ งของบรรดาประเทศ ท่ีใช
ภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเปนฉาก
หน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง มนตรักเพลงสวรรค (The Sound of 
Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นํ า ท า น เ ดิ น ท า ง เ ข า สู ที่ พั ก  AUSTRIA TREND HOTEL 

SALZBURG WEST หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 ซาลสบวรก– มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท – ฟุสเซน  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน

เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ 
(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุดของยุโรป 
ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครอง
ดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี 



 

 

จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และ
อาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และ
เบียร   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
 นําชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ

ประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนท่ีต้ังของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสรางข้ึนในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 
ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานท่ีจะออกมาเตนรํา เมื่อ
นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชวงฤดูรอน อิสระใหทาน
เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย  จากน้ันเดินทางสู
เมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปน
ที่ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มี
ความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกท่ี
เคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขน
ถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน  
ที่พัก  นํ าท า น เดิ น ท าง เข า สู ที่ พั ก  LUITPOLDPARK  HOTEL ห รือ

เทียบเทา 
วันท่ี 7 ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน – ทิทิเซ 



 

 

(ป�าดํา)  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพ่ือนํา
ทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา ปราสาทพระราชวังฤดูรอนแหงบา
วาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาต้ังอยูใกลกับทางข้ึนปราสาท 
Neuschwanstein ใกลๆ ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทท่ีพระเจาลุด
วิกที่ 2 แหงบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว  จากน้ันเดินทางข้ึน
ปราสาท เพ่ื อเข าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน  
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทรา
ในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชาย
หงสขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยาง
งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่
ทรงโปรดปรานย่ิง 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยูในเขตป�า
ดํา (Black Forest) ใหทานได อิสระชมความงามของบานเรือน ชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา 
แบล็กฟอเรสต สถานท่ีอันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิม



 

 

เคกแบล็กฟอเรสอันข้ึนช่ือ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลิน
กับการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นํ าท าน เดินทางเข า สู ท่ี พั ก  MARITIM TITISEE HOTEL  ห รือ

เทียบเทา 
วันที่ 8 ทิทิเซ - รีคเวียร – กอลมาร – อองกีเชม –สตราสบูรก – ไฟรบวรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองริควีร (Riquewihr) เมืองในเสนทางสายไวนแหง

แควนอัลซาคท่ีมีช่ือเสียงในฝร่ังเศส น่ังรถผานชมบริเวณไรองุนที่ปลูกกัน
ตามแนวไหลเขาท่ีลดหล่ันไปมา กอนนําทานเขาไปเดินเลนในตัวเมืองเกาท่ี
มีขนาดเล็กกะทัดรัด แตไดรับการอนุรักษไวอยางสวยงาม บรรยากาศ
ภายในหมูบานจะคลายกับเดินเขาไปเหมือนหลงอยูในเมืองแหงเทพนิยาย 
เน่ืองจากบานเกือบทุกหลังจะตกแตง และประดับประดาดวยดอกไม 
ตุกตาหรือของช้ินเล็กช้ินนอยที่นารักๆเต็มไปหมด  จากน้ันนําทานเดินทาง
ตอสู เมืองกอลมาร (Colmar) ที่ได ช่ือวาเปนเมืองหลวงของไวนแหง
แควนอาลซัส (Capitale des Vins d’Alsace) เปนเมืองที่มีช่ือเสียง
ในการอนุรักษเมืองใหคงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัว
เมืองเก าที่ เรียงรายไปดวยเรือนไม เกาแก  รานค าสวยงาม โบสถ  
พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยู  อาศัยท่ีคงสภาพ
เหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหน่ึงในประเทศ เมืองน้ีมีคลองตัด
ไปมา จนไดรับสมญานามวา “Little Venice”  นําทานถายรูปกับ มหา
วิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิกเกาแกขนาดใหญที่สรางข้ึนจากหินสี



 

 

ชมพูทั้งหลัง สรางข้ึนในราวป ค.ศ. 1234-1365 ถือเปนโบสถท่ีใหญที่สุด
ของเมืองกอลมาร สรางดวยสถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
 เดินทางตอสูหมูบานอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส หมูบานที่

ไดรับการขนานนามวาเปน “อีกหน่ึงหมูบานที่สวยที่สุดของฝร่ังเศส” อีกทั้ง
ยังเปนหมูบานท่ีไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวแหงหน่ึงของแควนอัล
ซาสอีกดวย ทานจะไดชมชมความงดงามไปตามถนนกอนกรวดอันคด
เค้ียวของหมูบาน ต่ืนตาไปกับความงดงามของเหลาอาคาร บานเรือนที่
ยังคงกล่ินอายความเปนยุคกลางไวเปนอยางดี  ชมความเกาแกของอาคาร
ไมโบราณท่ีแตงแตมดวยสีสันสีสดใส ชมลานน้ําพุท่ีสรางในแบบเรเนสซอง 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองสตราสบูรก (Strasbourg) ประเทศ
ฝร่ังเศส เมืองหลวงแหงแควนอัลซาส (Alszce) ท่ีมี 2 วัฒนธรรม คือ
ฝร่ังเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลัดกันอยูภายใตการปกครองของ 2 
ประเทศน้ีสลับกันไปมา สตราสบูรก เปนเมืองใหญมีสถาปตยกรรมสมัย
โบราณเปนรองรอยประวัติศาสตรใหชาวเมืองปจจุบันไดช่ืนชม นําทานชม
ยานริมน้ําฝร่ังเศสนอย หรือ La Petite France หรือ Little France 
เปนยานเกาแกที่ต้ังอยูท่ีเกาะใหญ กร็องดีล (Grande Île ) บนถนน rue 
des Moulins พ้ืนที่ประวัติศาสตรแห งน้ีลอมรอบไปดวยแม น้ําอิล 
(River III) ทั้งส่ีดาน นับวาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของเมืองสตราซ
บูรที่มีช่ือเสียงอยางมาก เปนหน่ึงในจุดสําคัญท่ีสุดของเมืองน้ี ชมความ
งดงามของสถาปตยกรรมบานเรือนริม น้ําตางๆ อีกทั้งยังได รับการ



 

 

ลงทะเบียนเปนมรดกโลกโดย UNESCO ดวย หลังอาหารนําทานเดินทาง
ตอสูเมืองไฟรบูวรก (Freiburg) 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก  นําท าน เดินทางเข าสู ท่ี พั ก HOTEL STADT FREIBURG  หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 9 ไฟรบวรก - ลูเซิรน –สิงโตหินแกะสลัก–สะพานไม ชาเปล– สนามบินซูริค 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ

หน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา 
จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ี
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 
ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแม น้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป 
สรางข้ึน เม่ือป  ค .ศ .1333 โดยใตห ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระ
เลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ
ดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน   

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14.00 น. นําคณะเดินทางสู สนามบินซูริค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 



 

 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน LX180 
วันที่ 10 กรุงเทพ 
09.35 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

10 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 
62 

65,900.
- 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,500.

- 12,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา  
           ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ



 

 

จองทัวรโดย      
           อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี  
           กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม  
           รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและ 
           ย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจอง
ไดจากทาง 
          เจาหนาที่ 
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไม    
          สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัว

ตองใหการดูแล   
          สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ

จําเปนตองดูแล  
            คณะทัวรทั้งหมด 
 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 



 

 

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  

         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (18 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 

 

เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
 
 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่ เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   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.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจาย ท่ี ไมสามารถเรียกคืนได คือ ค าธรรมเนียมในการมัด จําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและ
บางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  



 

 

     และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                                                            
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ 
บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมให
เห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 



 

 

 
4. หลักฐานการเงิน  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
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 ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 



 

 

-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรท่ีสถานทูตดวย** 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ

ทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [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 (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

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



 

 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ี

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

14. วีซาเชงเกนท่ีเคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 



 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 


