
 

 

รหัสทวัร B2B1902434 
ทัวรยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี ฝร่ังเศส สวิตเซอรแลนด 
9 วัน 6 คืน (EK) 
ช่ืนชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน ที่วิจิตรตระการตา 
เขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 
เมืองกอลมาร เปนเมืองโบราณ จนไดรับสมญานามวา “Little Venice”         
เยือนเมืองชาฟเฮาเซน เพื่อชม น้ําตกไรน ที่มีขนาดใหญที่สุดในยุโรป          
เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ลูเซริน 
พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด 

 



 

 

                   
 เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพ  ✈ ������ ������  

2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – 
พระราชวังเชินบรุนน ������ ������ O SENATOR 

หรือเทียบเทา 

3 เวียนนา – ฮลัสตัท – ฟุซเซน O O O 
 

EURO PARK 
หรือเทียบเทา 

4 ฟุซเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – 
โดเนาเอสชินเกน O O   O 

WYNDHAM 
GARDEN 

DONAUESCHINGEN 
หรือเทียบเทา 

5 
โดเนาเอสชินเกน – ททิิตเซ – 
กอลมาร – ริคเวียร – กองอีเชม  – 
ไฟทบรูก 

O O O STADT FREIBURG 
หรือเทียบเทา 

6 ไฟทบรูก – นํ้าตกไรน – อินเทอรลา
เคน O O O CITY OBERLAND 

หรือเทียบเทา 

7 อินเทอรลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด 
– ลูเซิรน O O O IBIS STYLES CITY 

หรือเทียบเทา 

8 ลูเซิรน – นั่งรถไฟไตเขาริกิ – ซูก – 
สนามบินซูริค O O ������ 

 

9 ดูไบ - กรุงเทพฯ   ������ ������ ������  

 
 
 
 
 



 

 

 กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 05-13 ส.ค. 62                                                                     63,900.- 

วันที่ 03-11, 17-25 ก.ย. 62                                                          58,900.-  
วันที่ 02-10, 16-24 ต.ค. 62                                                         59,900.-         
วันที่ 05-13,18-26 พ.ย.                                                                58,888.-         
วันที่ 02-10 ธ.ค. 62                                                                     58,888.-             
วันที่ 25 ธ.ค. 62 -02 ม.ค. 63                                                        73,900.-             
 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน 
01.35 น. ออกเดินทางสูออสเตรีย โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบิน EK 385 

** คณะเดินทางวันที่ 16 ต.ค. 62 ออกเดินทางดวยเที่ยวบิน EK 371 
เวลา 02.25 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น.  ** 

04.45 น. ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.55 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเวียนนา ดวยเทีย่วบิน EK 127 
12.55 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ

ไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) 
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง  จากน้ันนําเขาชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัป
สเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 
1,441 หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน 
ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งไดรับการตกแตง
อยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส ผาน



 

 

ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอัน
งดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นใน
ระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูกทําลายไปในระหวาง
สงคราม โลกครั้ งที่  2 และเป ด ใหม อี กครั้ ง ในป ค .ศ .1955, ผ าน
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปน
ที่ประทับของราชสํานักฮัปสบูรก มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. 
Stephen’s Cathedral) สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารล
ที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยาก
ของประชาชน จากนั้นเชิญชอปปم�งสินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคา
นานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา Bucherer ,
สินคาเส้ือแฟชั่นวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของฝาก 
เช น  ช อ ค โก แ ล ต โม ส า ร ท  ห รื อ ใน ย า น ถ น น ค า ร น ท เน อ ร  
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก SENATOR หรือเทียบเทา 
วันที่ 3  เวียนนา – ฮัลสตัท – ฟุซเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี
สวย งามราวกับภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่ โรแมนติกที่สุดใน 
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน
พื้ นที่ ม รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

บาย เดินทางสู เมืองฟุสเซน (Fussen) เปนเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิ
โรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบ
นอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนน
สายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ี
เปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก EURO PARK หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ฟุซเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – โดเนาเอสชินเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย เพื่อนํา
ทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส
ไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิง
นิทราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอด
เขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ 
เจาชาย  หงสขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนัก
ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

(หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมู
เยอรมัน) 

บาย นําทานเดินทางตอไปยังเมืองโดเนาเอสชินเกน (Donaueschinge) 
เปนเมืองที่อยูทางตอนใตในเขตป�าดํา และเปนเมืองตนกําเนิดแมน้ําดานูบ 
โดยชื่อแมน้ําดานูบจะเรียกวาแมน้ําดูเนาว (Donau) ในภาษาเยอรมัน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
  



 

 

ที่พัก  เดินทางเขาสูที่ พั ก  WYNDHAM DONAUESCHINGEN  หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 5 โดเนาเอสชินเกน – ททิิตเซ – กอลมาร – รคิเวียร – กองอีเชม  – 
ไฟทบรูก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยูในเขตป�าดํา 

(Black Forest) นอกจากเปนเมืองตนกําเนิดของเคกแบล็กฟอเรสตรส
เลิศแลว ทิติเซ ยังเปนแหลงผลิต นาฬิกากุกกู ที่ดีที่สุดในโลก อิสระให
ทานชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่
เรียกวา แบล็กฟอเรสต อันมีเหตุมาจากพื้นที่ป�ามีตนสนปกคลุมอยูมาก
จนแสงแดดไมสามารถสองทะลุเขาไปขางในป�าไดอยางทั่วถึง ทําใหเมื่อ
มองจากที่ไกลๆ จะเห็นป�าเปนแนวทะมึนทึบ อันเปนที่มาของชื่อเรียก 
Black Forest หรือ ป�าดํา น้ันเอง ใหทานไดมีโอกาสเขาชมโรงงานผลิต
นาฬิกากุกก ูโดยลักษณะเดนของนาฬิกากุกกูจะตองทําจากไมสนแกะสลัก
ถวงดวยตุมน้ําหนัก มีฟงกชันการทํางานทั้งตีบอกเวลาบางเรือนมีนกรอง 
กลองดนตรี ตุกตาเตนรํา และคนเลื่อยไม อันเปนอาชีพหลักของคนใน
หมูบานทิทิตเซอีกดวย ทานสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกจากโรงงาน
นาฬิกาไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองกอลมาร (Colmar) ที่ไดชื่อวาเปน

เมื อ งห ล ว ง ข อ ง ไว น แ ห ง แ ค ว น อ า ล ซั ส  (Capitale des Vins 
d’Alsace) เปนเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษเมืองใหคงบรรยากาศของ
เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเกาที่เรียงรายไปดวยเรือนไมเกาแก 
รานคาสวยงาม โบสถ พิพิธภัณฑ คริสตศาสนสถาน และรานคาและที่อยู 
อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอยางดีสุดแหงหน่ึงใน
ประเทศ  เมืองน้ีมีคลองตัดไปมา จนได รับสมญ านามวา “Little 
Venice”  นําทานถายรูปกับ มหาวิหารเซ็นตมารติน โบสถคาทอลิก
เกาแกขนาดใหญที่สรางขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สรางขึ้นในราวป ค.ศ. 



 

 

1234-1365 ถือเปนโบสถที่ ใหญที่สุดของเมืองกอลมาร สรางดวย
สถาปตยกรรมสไตลโกธิคที่สวยงามโออา นําทานเดินทางสูหมูบานอองกี
เชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมูบานที่ไดรับการขนานนามวาเปน 
อีกหน่ึงหมูบานที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส อีกทั้งยังเปนหมูบานที่ไดรับความ
นิยมในหมูนักทองเที่ยวแหงหน่ึงของแควนอัลซาสอีกดวย ทานจะไดชมชม
ความงดงามไปตามถนนกอนกรวดอันคดเคี้ยวของหมูบาน ตื่นตาไปกับ
ความงดงามของเหลาอาคาร บานเรือนทีย่ังคงกลิ่นอายความเปนยุคกลาง
ไวเปนอยางดี ชมความเกาแกของอาคารไมโบราณที่แตงแตมดวยสีสันสี
สดใส ชมลานน้ําพุที่สรางในแบบเรเนสซอง เดินทางตอสูเมืองริค
วีร (Riquewihr) เมืองในเสนทางสายไวนแหงแควนอัลซาคที่มีชื่อเสียง
ในฝร่ังเศส น่ังรถผานชมบริเวณไรองุนที่ปลูกกันตามแนวไหลเขาที่ลดหลั่น
ไปมา กอนนําทานเขาไปเดินเลนในตัวเมืองเกาที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต
ไดรับการอนุรักษไวอยางสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบานจะคลายกับ
เดินเขาไปเหมือนหลงอยูในเมืองแหงเทพนิยาย เน่ืองจากบานเกือบทุก
หลังจะตกแตง และประดับประดาดวยดอกไม ตุกตาหรือของชิ้นเล็กชิ้น
น อ ยที่ น า รั ก ๆ เต็ ม ไป ห ม ด  จาก น้ั น เดิ น ท างสู เมื อ ง ไฟ ร เบ ริ ก  
(FREIBURG) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก STADT FREIBURG  หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ไฟทบรูก – นํ้าตกไรน – อินเทอรลาเคน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชม

นํ้าตกไรน (RhineFall) น้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่น
ใจ เกิดจาก แมน้ําไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําา
ตกขนาดใหญที่สุดในยุโรป  อิสระใหทานไดชื่นชมความงามของน้ําตกและ
ถายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่



 

 

ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake 
Brienz) อันเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมือง
หลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก        เดินทางเขาสูท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 อินเทอรลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซริน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 
เเละเมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปน
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยว
ธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 
11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะได
ผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) 
เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็ง
ลึกถึง 30 เมตร 

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

ยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึง
ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาว
ที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม
เคยละลาย นําทานเดินทางตอสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียว
ยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบ
และขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 



 

 

204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุด
ในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระเลือก
ซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง,   มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง 
อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  เขาสูท่ีพัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 ลูเซิรน – นั่งรถไฟไตเขาริกิ – ซูก – สนามบินซูริค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูหมูบานวิทซนาว (Vitznau) จากนั้นนั่งรถไฟไตเขาริ

กิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปน
อันดับ  2  รองจากยอดเขาวอชิ งตั น  ในมลรัฐ นิ วแฮมป� เชี ยร  ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) น้ีมีที่มาจากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหง
ภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวย
ธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug โดยสถานที่แหงน้ีเคยเปน
สถานที่ถายทําละครเรื่อง “อยาลืมฉัน” และ “รัตนาวดี” ดวย ไดเวลาอัน
สมควรนําทานลงจากเขา 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานลงจากเขาโดยการนั่งกระเชา สัมผัสบรรยากาศของทิวทัศนที่

สวยอีกเสนทาง จากน้ันเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตรา
การเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี 
คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอด
เรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอ



 

 

นาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง 
ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึง่เปนสีน้ํา
เงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง 

16.30 น. นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเท่ียวบินที่ EK 86 
วันที่ 9 ดูไบ - กรุงเทพ 
06.25 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
09.40 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที ่EK 372 

** คณะเดินทางวันที่  16 ต.ค. 62 ออกเดินทางดวยเที่ยวบิน EK 
370 เวลา 08.45 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น.  ** 

19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

***************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรม : ออสเตรีย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวติเซอรแลนด 

9 วัน 6 คนื  โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พกัเดี่ยว
เพ่ิม 

ทานละ 

22-30 ก.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 10,900.- 
05-13 ส.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 10,900.- 
03-11 ก.ย. 62  58,900.- 58,900.- 58,900.- 58,900.- 41,900.- 10,900.- 
17-25 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 58,900.- 41,900.- 10,900.- 
02-10 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 10,900.- 
16-24 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 10,900.- 
05-13 พ.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 10,900.- 
18-26 พ.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 10,900.- 
02-10 ธ.ค. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 10,900.- 

25 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 73,900.- 49,900.- 10,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีมี่อายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทัขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบตัรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทั้ง
แบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสงูอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาตั๋วเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวนั และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกนิทานละ 1,000,000 บาท  



 

 

        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม) 

         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  

         เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกดิ ถึง 85 ป **  
         [รกัษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจดัทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกนิจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (15 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมอืงไทย (27 ยูโร) 
 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   



 

 

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

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง 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.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ
หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญ
กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 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 นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการ
ย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถ

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรต
ตางชาติดวย*** 

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

ใบ ถายไมเกิน 6 เดอืน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รปูไมเลอะหมึก 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” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรบัเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัช ี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 กรุณาถายสําเนามาท้ัง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 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/ทะเบยีนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ (ถามีการเปลี่ยน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มคีวามสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-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. สถานทีเ่กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจบุัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 

 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

 

 

 



 

 

 

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

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

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

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

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



 

 

 
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดตัง้แตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

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

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

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

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    



 

 

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

 
 

 


