
 

 

รหัสทัวร B2B1903123 
ทัวรยุโรป The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย 
สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (TG) 
ชมจัตรัุสมาเรียนพลาสท ซาลสบวรก ชมสวนดอกไมมริาเบล ฮัลสตัท เมืองโฮเฮนชวานเกา 
ปราสาทนอยชวานสไตน ชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� ยอดเขาซุกสปตเซ เมืองทิทิเซ ชม
น้ําตกไรน เมืองซูรคิ กรุงเบิรน ยอดเขาจุงเฟรา ลานสฟงซ ชมสิงโตหนิแกะสลัก เมืองซุก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

The Jewel of Europe 
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  

9 วัน 6 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวย
ความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก 
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG924 

**สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 00.50 น.และ
ไปถึงมิวนิคเวลา 07.05 น.*** 

06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชัว่โมง และ
จะเปลี่ยนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของ
รัฐบาวาเรีย ยังเปนเมอืงท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและ
ฮัมบรูก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคัง่ท่ีสุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� 
โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดาน
ศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องช่ือ ซึง่ไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบียร ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของ
ประวติัศาสตรและธุรกจิของนครมวินิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองท่ีมี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางข้ึนในชวงปลายคริสตศตวรรษที ่19 
ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชม
ตุกตาไขลานท่ีจะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         
บาย 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ
นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ทีม่ีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคท่ี
ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป 
และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนกิายคาทอลิกท่ีสําคัญยิ่งของบรรดาประเทศท่ี
ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงใน
การถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดง



 

 

ดังไปทั่วโลก 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MERCURE CENTRALE หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ซาลสบวรก – เซนทวูลฟกัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซนตวูฟกัง อิม ซัลซคัมเมอรกุท(St. Wolfgang im 

Salzkammergut) มช่ืีอมาจาก เซนตโวลฟ�กัง (heiligen Wolfgang) ช่ือของ
นักบุญโวลฟ�กัง ท่ีมีชีวติอยูในชวงปลายศตวรรษท่ี 10 โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูบริเวณ
ชายเขาชารฟแบรก (Schafberg mountain)ริมทะเลสาบโวลฟกัง 
(Wolfgangsee) หน่ึงในทะเลสาบที่มีช่ือเสียงของประเทศออสเตรีย อิสระใหทาน
เดินชมความสวยงามของเมืองโรแมนติคแหงน้ีตามอัธยาศัย มีเวลาใหทานไดชื่นชม
เมืองท่ีสวยงามที่สุดเมืองหน่ึงของโลกอยางเซนตวูลฟกังซึ่งทานจะไดรูสึกเหมือนกับ
วาเวลาไดถูกหยุดลงที่เมืองแหงน้ีจนทานจะประทับใจไมรูลมื ออกเดินทางสูฮัลสตัท 
(Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมืองท่ีต้ังอยูริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวา
เปนเมืองท่ีโรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบนอัพเพอรออสเตรีย 
และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย 
และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ที่ต้ังอยูบนภูเขาที่มีอายุมากกวา 

7,000 ป มคีวามสูงกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเวลาในการ
เดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3 นาที ใหทานไดถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัท
ที่ไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว 
SKY WALK ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน (Fussen) 
ประเทศเยอรมนี เมืองเกามาต้ังแตครั้งจกัรวรรดิโรมัน เปนท่ีต้ังปราสาทของกษัตริย
บาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ 
เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน 
และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HIRSCH หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – การมิช พารเทน เคียรเชน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณ

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพ่ือเขา
ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นํา
ชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ัง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรบัการตกแตง
อยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรง
โปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
คืนเงินหนางานทานละ 13 ยโูร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน เปน
การทดแทน ***

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

ประเทศเยอรมนี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ATLAS GRANDหรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 5 การมชิ พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – ป�าดํา - ทิทิเซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขา

ซุกสปตเซ ภูเขาที่สูงท่ีสุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขาง
ทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิล
คารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูป
และช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีก
หน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปท่ีต้ังอยูในเขตป�าดํา 

(Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทัศนียภาพของ
ทะเลสาบท่ีมีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็กฟอเรสต สถานท่ีอันเปน
ตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึ้นช่ือ ณ เมืองตน
ตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MARITIM หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ทิทิเซ – น้ําตกไรน – ซริูค – เบิรน – อินเทอลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน (Schaffhausen) ประเทศสวิตเซอรแลนด 

เพ่ือชมน้ําตกไรน (Rhien falls) ที่มีขนาดใหญสุดในยุโรป จากน้ันนําทานเดินทาง
เที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญที่สุดในประเทศ นําทานถายรปูกับโบสถฟ
รอมุนสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริย
เยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีท่ีมีกลุมหญงิสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใตของ
เยอรมันอาศัยอยู นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกท่ี
มีมาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยงัเปน
ศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญท่ีสุดในประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถกูจัดอันดบัอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตทีดี่ท่ีสุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล 
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมือง



 

 

เกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานท่ีปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน
กาสเซ ถนนที่มีระดับสงูสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาด
และรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ี
มี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกบัโบสถ 
Munster ส่ิงกอสรางทางศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถกูสรางข้ึน
ในป ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครัง้สุดทายของพระเจา ได
เวลาอันสมควรนําทานตอไปยังเมืองอินเทอลาเคน (Interlaken) เมืองที่ตั้งอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อัน
เปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ และ มคีวามสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอร
โอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว) 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรนิเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและ

ยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001 
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพ้ืนที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอด
เขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้า
น้ําแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับ

ความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 
ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยท่ีทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) เดินทางสูเมืองลูเซิรน 



 

 

(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอม
ไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง
กลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 ลูเซิรน – ซุก – สนามบิน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยาย

ต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศท่ีนิยมของ
เหลาเศรษฐี คนดงัสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอด
เรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกา
เมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของ
หอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึงเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสี
หลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทานเขาชมรานทําทองท่ีเกาแก
ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปดทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตง
ในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจกัวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มรูีปปم�น
และจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปน
พิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงช้ินเดียวในโลก มี
เวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวน
ของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 
ฯลฯ 

 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน TG971 
** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น. 
และไปถึงกรงุเทพเวลา 05.30 น.*** 
 



 

 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 
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 

วันท่ี 1-9 ธ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 43,900 8,900 
วันท่ี 4-12 ธ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 43,900 8,900 
วันที่ 30 ธ.ค.62 -7 

ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 50,500 13,900 

วันที่ 7-15 ก.พ. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 45,900 12,900 
วันท่ี 5-13 เม.ย. 63 77,900 77,900 77,900 77,900 49,900 12,900 

วันที่ 12-20 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 51,900 12,900 
วันที่ 5-13 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 17,900 
วันที่ 16-24 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 51,900 17,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เง่ือนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัด

จําแลวเทาน้ัน 



 

 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ท้ังแบบหมูคณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 



 

 

 เบ้ียประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษัิทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกนิกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ช้ิน,  คารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดงึเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

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

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะน่ังตองมคุีณสมบติั
ตรงตามท่ีสายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใชผูที่มปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด



 

 

ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตัและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน  



 

 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพาํนักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผูเดินทางที่ถือ
พาสปอรตตางชาตดิวย*** 

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

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดับ , เปดผมให

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

เห็นหูท้ัง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมรีอยแม็ก, ถายจากรานถายรปู
เทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ียื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรยีน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 



 

 

(BANK  GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบช่ืุอเจาของบัญชี และบคุคล
ท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 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) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย



 

 

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บดิาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวี
ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต
แจงขอเพ่ิมเติม 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 



 

 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจบัุน ...............................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 ท่ีอยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 



 

 

13. ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่
อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

 

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

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



 

 

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ท่ีพักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออก
ให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมติัวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ท้ังสิ้น ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 
 
 


