
 

 

รหัสทัวร B2B1901194 

ทัวรออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (OS and LX) 
พระราชวังเชินบรุนน   ขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK 

ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัท   ปราสาทนอยชวานสไตน 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท   น้ําตกไรน   ลูเซิรน 
 

 
 



 

 

 กําหนดการเดินทาง   
วันที่  9-17 ก.ย. 62 55,900 
วันที่  21-29 ต.ค. 62 55,900 
วันที่  25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 56,900 
วันที่  23-31 ธ.ค. 62 67,900 

 
 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาท่ี
คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026  
*** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 25 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 
23.55 น. และไปถึงเวียนนาเวลา 05.25 น.*** 
 

วันที่ 2 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน – ชอปปم�งถนนคารทเนอร 
05.35น. ถึงสนามบนิเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชา

กวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 
มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชม
ความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวตัิการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวน
หองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวัง
ฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทบั ซ่ึงไดรับ
การตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของ
ฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคาร



 

 

อันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึน้ใน
ระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถกูทําลายไปในระหวาง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 และเปดใหมอีกครั้งในปค.ศ.1955 ผานชม
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปน
ที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารล
ที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพ่ือเปนการแกบนตอความทุกขยาก
ของประชาชน จากนั้นเชิญชอปปم�งสินคาเคร่ืองแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคา
นานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer, 
สินคาเส้ือแฟชั่นวัยรุนทันสมัย เชน Zara, H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝาก 
เชน ชอคโกแลตโมสารท ในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) 
ใจกลางกรุงเวียนนา 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (หมูทอด
ออสเตรียนสไตล) 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SENATOR หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย ท่ีมีอายุ

กวา 4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสี
เขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน
พื้นท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน อิสระให
ทานเดินชมหมูบานมรดกโลกอยางเต็มอ่ิม 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย  นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ทีต่ั้งอยูบนภูเขาท่ีมี
อายุมากกวา 7,000 ป มีความสูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 
เมตร โดยใชเวลาในการเดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3 นาที ใหทานได
ถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทท่ีไดรับการขนานนามวาเปน 
UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK 
จากน้ันเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมือง
อันเปนบานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียง
กองโลก นําเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา 
“ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค 
เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบชิอป และ เปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่
ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉาก
หน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound 
of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AUSTRIA TREND HOTEL 

SALZBURG WEST หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน – เหมืองเกลือ Salzbergwerk – 
ลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก – มิวนิค 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวย

ในเขตบาวาเรียที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆ
ใหเวลาทานไดเดินเลนชมเมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการ
สํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณเมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการสราง
อาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลาย
ปูนสไตลสตัดโก นําทานเขาเที่ยวชมเหมืองเกลือโบราณ 
Salzbergwerk ที่สรางตั้งแต ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดวย 



 

 

ขั้นตอนการทําเหมืองเกลือในสมัยกอนที่นาทึ่ง และ นําทานลองเรือ
ทะเลสาบใตภูเขา ที่งดงาม น้ําใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศของสวน
ตางๆในเหมืองราวกับอยูในเหมืองจริงเม่ือ 500 ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 
12 องศาเซลเซียส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย 
 
 

หลังจากน้ันนําทานลองเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก 
(Konigsee) ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบที่มี
ความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบที่ไดชื่อวาน้ําใสที่สุดในเยอรมนี เปนฟยอร
ดงดงามท่ีสุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอด
เขา ตัวทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกบัสีฟ�าของทองฟ�าโดยมีเทือกเขาแอลป�
เปนฉากหลัง นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของ
ประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญ
เปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงใน
เมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบา
วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษตัริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของ
ตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอก
เยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก AZIMUT MUNICH หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 มิวนิค – ยอดเขาซุกสปตเซ – ฟุสเซน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ

ประวตัิศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวา
การเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวง
ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 
ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เม่ือ
นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระใหทานซื้อของฝาก



 

 

ตามอัธยาศัย 
กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอด

เขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ใหทานชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร 
นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพ่ือไตระดับความสูงสูระดับความสูง 
3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและชื่นชมความสวยงามของ
เทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทาง
ธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย จากน้ันเดินทางสูเมืองฟุสเซน 
(Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน เปนที่ต้ังปราสาท
ของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงาม
ทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมคีวาม
รุงเรืองในอดีตต้ังแตยคุโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา 
และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก EURO PARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ป�าดํา – ไฟรบวรก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นเดินทางขึ้น
ปราสาทเพ่ือเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิง
นิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอด
เขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ 
เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตง
อยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร  ซึ่งเปนนักประพันธ
เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง (หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานส



 

 

ไตนได  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยูในเขตป�าดํา 
(Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา 
แบล็กฟอเรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิม
เคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นชื่อ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลิน
กับการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองไฟร
บวรก (Freiburg) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SUPER 8 FREIBURG หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ไฟรบวรก  - ชาฟฟ�เฮาเซิน – นํ้าตกไรน – เซนทกัลเลน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ประเทศ

สวิตเซอรแลนด ชมนํา้ตกไรน (RhineFall)  น้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรป
สวยงามและตื่นตาต่ืนใจ เกิดจาก แมน้ําไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 
150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญที่สุดในยโุรป หลังจากน้ันนําทานชม
ป�อมปราการชาฟฟ�เฮาเซิน หรือป�อมปราการมูนอท (Munot) ป�อม
ปราการบนเนินริมแมน้ําไรน ซ่ึงเปนสญัลักษณของเมืองชาฟฟ�เฮาเซนโดย
ป�อมปราการนี้เปนป�อมปราการเกาแกที่ยังคงความสวยงามไวอยางดี ถูก
สรางในสมัยยุคกลางในศตวรรษที่ 15 ระหวาง ค.ศ.1564-1589 เพื่อ
ป�องกันการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากน้ันแลวจากเนินของป�อมปราการ
เม่ือมองลงมายังดานลางสามารถเห็นความสวยงามของวิวทิวทัศนเมือง
ชาฟฟ�เฮาเซินไดทั้งเมืองเลยทีเดียว 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ต้ังอยูในหุบเขา



 

 

 
 

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยชื่อเมืองน้ันไดมาจาก
นักบุญที่มาเผยแพรศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองน้ีน้ันเปน
ศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไป
เปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุคหลัง นําทานเขา
ชมมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิ์สิทธิ์ 
ภายนอกนั้นโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบา
โรค(Baroque) และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนํา
ทานเขาชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library หรือ Stifsbibliotek)
โดยหองสมุดน้ีนับวาเปนหองสมุดที่เกาแก อาจจะเรียกไดวารวยและ
เกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey Library is one of the richest 
and oldest in the world)  ภายหองโถงของหองสมุดตกแตงดวยงาน
ไมแกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบ
และเขียนโดยศิลปนที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงาม
บนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆและเอกสาร
สําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุด
ได ทางบริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RADISSON BLU หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 เซนทกัลเลน – ซุก – ลูเซิรน – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับ

เทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึง
ถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดบัโลกมากมาย
มาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปน
เร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานเขาชมรานทาํทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั 



 

 

Lohri เปดทําการตัง้แตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตง
ในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน 
มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 
ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบาง
ชิ้นมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคา
และเครื่องประดบัหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้น
นําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag 
Heuer ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่ Zug Cherry Cake 
(Zuger Kirschtorte) จากราน Speck เคกที่มีรสชาติที่เปน
เอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากมายตางเคยลิ้ม
ลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม ทั้ง
สตอเบอรรี,่ บูลเบอรรี,่ ราสเบอรรี่,ลูกแพร ฯลฯ รวมท้ัง เชอรรี่ ท่ีมีปลูก
มากกวา 40,000 ตน เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมือง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวย
ทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 
of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึง
การสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศส
เม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความ
ยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River)  อัน
งดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคา
ที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพาน
มีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

 นําเดินทางสูสนามบินซูริค เพ่ือใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax 



 

 

Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

17.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่LX180 
** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต 21 ตุลาคม 62 จะออกเดินทาง
เวลา 18.00 น.และไปถึงกรุงเทพเวลา 10.30 น. *** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
09.35 น. ถึงกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนด 
การเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ

2ป 
แตไมถึง 

12ป 
[มีเตียง] 
พักกับ 
ผูใหญ 
1 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ
2ป 

แตไมถึง 
12ป 

[มีเตียง] 
พักกับ 
ผูใหญ 
2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย ุ
2ป 

แตไมถึง 
7ป 

[ไมมีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน 
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

9-17 ก.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 30,900.- 7,900.- 
21-29 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 30,900.- 7,900.- 
25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 31,900.- 7,900.- 
23-31 ธ.ค. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 67,900.- 40,900.- 12,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วนันับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3.เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานตดิตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้ง
แบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค 
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน  
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีม ี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  



 

 

คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ 
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง 
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  
3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย 
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ  
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของ
ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ 
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร  
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   
2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ  
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 
3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง 
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20  
กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long  



 

 

leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี 
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึน้ไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล 
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได 
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวซีา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว)  คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ 
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง



 

 

โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียง
พับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมน ี*** 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไม
สามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทตูมีการเปลี่ยนแปลงกฎ
และเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**                                                                                                                                  

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา 
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลม
เกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู
ตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทนัที เพราะ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

การย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บาง
สถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2  
ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมให
เห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรปูเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา
งาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ
หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 
สัญญาเชาที่ โฉนดทีด่ิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปด
เทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถายสําเนา
ยอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน แลวคอยปรับ
ยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอืน่ในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลที่
เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนา
พาสปอรต 

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



 

 

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 
วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน บัญชีสหกรณ
ออมทรัพย 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 (โดย
มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน
สังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

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



 

 

14. วีซาเชงเกนทีเ่คยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
          ไมเคย 
   เคยได   ใชไดตั้งแตวนัที่.......................................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 ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น 
 

 


