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WONDERFUL AUSTRIA GERMANY AND SWITZERLAND
ออสเตรีย – เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63

เวียนนา | ฮัลสตัท | ทะเลสาบโคนิกส์เซ่ | มิวนิค | ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ | ปราสาทนอยชวานสไตน์ | ลูเซิรน์
ราคาแนะนาเพียง

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลซ์บรู ก์
วันที่ 3. ซาลซ์บรู ก์ – ฮัลสตัท– ทะเลสาบโคนิกส์เซ่ – มิวนิค
วันที่ 4 มิวนิค – ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ – ฟุสเซ่น
วันที่ 5. ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เซนต์ กัลเลน
วันที่ 6. เซนต์ กัลเลน – ชาฟฟ์ เฮาเซิน – ลูเซิรน์ – ซุก – ซูริค
วันที่ 7. ซูริค – สนามบิน
วันที่ 8.กรุงเทพ

55,900.-

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 พบเจ้าหน้าที่คอยอานวย
ความสะดวก

วันที่ 2
01.30 น.
07.00น.

กลางวัน
บ่าย

กรุ งเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุ นน์ – ซาลซ์บูรก์
ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
**คณะเดินทาง 25 เม.ย. – 2 พ.ค., 23-30 พ.ค., 6-13 มิ.ย. 20 ออกเดินทาง 01.20 **
ถึงสนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมง
ในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุ นน์
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปั สเบิรก์ ซึ่งมีประวัตกิ ารสร้างมาตัง้ แต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนาง
มาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ ใหม่อย่างสง่างามด้วยจานวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็ น
พระราชวังฤดูรอ้ น ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รบั การตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงาม
ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายของฝรั่งเศส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองซาลซ์บูรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็ นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์ กัง อมาดิอุส
โมสาร์ท” ที่มีช่ือเสียงก้องโลก นาเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่า
ศิลปะบารอคที่ตงั้ อยู่บนฝั่ งแม่นา้ ซัลซาค เมืองซาลซ์บูรก์ เคยเป็ นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็ นศูนย์กลางทาง

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สาคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็ น
ฉากหนึ่งในการถ่ายทาภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รกั เพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั HOLIDAY INN SALZBURG หรือเทียบเท่า

ซาลซ์บูรก์ – ฮัลสตัท – ทะเลสาบโคนิกส์เซ่ – มิวนิค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ฮลั สตัท (Hallstatt) หมู่บา้ นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตงั้ อยู่รมิ ทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขา
และป่ าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็ นเมืองที่โรแมนติกที่สดุ ใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้ ่าเป็ นไข่มกุ แห่งออสเตรีย และเป็ นพืน้ ที่มรดกโลกของ
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเบิรช์ เต็ทกาเด้น (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบาวาเรียที่หอ้ มล้อมไปด้วยเทือกเขาและ
งดงามด้วยทะเลสาบต่างๆให้เวลาท่านได้เดินเล่นชมเมืองที่เดิมเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและการสารวจหาเกลือและสินแร่
บริเวณเมืองเก่าเต็มไปด้วยศิลปะและการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งด้วยลาย
ปูนสไตล์สตัดโก้ นาท่านชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ที่แปลว่าทะเลสาบพระราชา เพราะเป็ นทะเลา
สาบที่มีความลึกที่สดุ และเป็ นทะเลสาบที่ได้ช่ือว่านา้ ใสที่สดุ ในเยอรมนี เป็ นฟยอร์ดงดงามที่สดุ ในเยอรมนี แหล่งกาเนิดมา
จากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตัวทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้าโดยมีเทือกเขาแอลป์ เป็ นฉากหลัง
เดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich)

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 4
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางเข้าสู่ท่พี กั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า

มิวนิค – ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็ นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ
สามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูรก์ ) และเป็ นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุ ของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์
โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็ นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริยม์ าก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นของตัวเอง ทัง้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมู
ทอด เพรทเซล และเบียร์ ชมจัตรุ สั มาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็ นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนคร
มิวนิ ค บริเวณนี ้เป็ น ที่ ตั้งของศาลาว่าการเมื องที่ มีรูป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ คที่ งดงามซึ่งสร้างขึ น้ ในช่ วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะ
ออกมาเต้นรา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาเดินทางโดยรถโค้ชสู่ สู่เมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เพื่อเดินทางสู่ สถานีรถไฟซุกสปิ ตเซ่
เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitze) ภูเขาที่สงู ที่สดุ ในเยอรมัน ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงามตลอด2ข้างทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นาท่านเปลี่ยนเป็ นกระเช้าเคเบิลคาร์เพื่อไต่ระดับ
ความสูงสู่ระดับความสูง 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอด
เขาซุกสปิ ตเซ่ นัน้ เป็ นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมันและออสเตรีย จากนัน้ เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen)

ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั BEST WESTERN FUSSEN หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เซนต์ กัลเลน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย เพื่อนาท่านเดินทางขึน้ ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นา
ชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็ นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชาย หงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รบั การ
ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็ นนักประพั นธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง *** ในกรณีท่ไี ม่
สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้ ทางบริษัทจะขอนาท่า นเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทนและนา
ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ หากในกรณีที่ปราสาทโฮเฮนชวานเกาปิ ด ไม่สามารถเข้าชม
ทดแทนได้ ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่าน ท่านละ 13ยูโร)

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 6
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่เมืองเซนต์กลั เลน (St.Gallen) เมืองที่ตงั้ อยู่ในหุบเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด์โดย
ชื่อเมืองนัน้ ได้มาจากนักบุญที่มาเผยแพร่ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนีน้ นั้ เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์คาธอ
ลิคในยุคสมัยยุโรปกลางก่อนจะเปลี่ยนไปเป็ นศูนย์กลางการค้าผ้าและการเย็บปั กถักร้ อยแทนในยุคหลัง นาท่านเข้าชม
มหาวิหารเซนต์กัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิ์สิทธิ์ ภายนอกนั้นโดดเด่นด้วยหอคอยคู่ ตัววิหารนั้นตกแต่งด้วย
ศิลปะแบบบาโรค(Baroque) และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกด้วย จากนัน้ นาท่านเข้าชมหอสมุดโบราณ(Abbey
Library หรือ Stifsbibliotek)โดยห้องสมุดนีน้ ับว่าเป็ นห้องสมุดที่เก่าแก่ อาจจะเรียกได้ว่ารวยและเก่าแก่ท่ีสุดในโลกแห่ง
หนึ่ ง (Abbey Library is one of the richest and oldest in the world) ภายห้อ งโถงของห้อ งสมุ ด ตกแต่ ง ด้ว ยงานไม้
แกะสลัก หินอ่อน และภาพวาดปูนเปี ยก ภาพเขียนเฟรสโก้ท่ีออกแบบและเขียนโดยศิลปิ นที่มีช่ือเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล
แองเจโล อัน วิจิต รงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็ น ที่ เก็บ รวบรวมถึ งหนังสื อต่ างๆและเอกสารสาคัญ มากกว่ า
170,000 เล่ม และห้องสมุดนีย้ ังได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 1983 (หากไม่สามารถเข้าชมมหาวิหารและ
ห้องสมุดได้ ทางบริษัทขอคืนเงินท่านล่ะ 10 CHF)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั RADISSON BLU หรือเทียบเท่า

เซนต์ กัลเลน – ชาฟฟ์ เฮาเซิน – ลูเซิรน์ – ซุก – ซูริค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เมืองสไตน์ แอมไรน์ (Stein Am Rhein) ตัง้ อยู่ปากแม่นา้ ไรน์ เป็ นเมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่หเ์ ป็ นอย่าง
มาก เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนเต็มไปด้วยศิลปะ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า มีลานหินกว้าง มีนา้ พุโบราณประดับเป็ นระยะๆ
มีอาคารบ้านเรือนตัง้ แต่สมัยยุคกลางอยู่สองฝั่งถนน ชื่นชมกับการอนุรกั ษ์อาคารบ้านเรือนที่มีภาพเขียนเฟรสโกบนฝาผนัง
ตึก ไว้อย่ างดี เยี่ย ม เป็ น ภาพเขีย นที่ สวยงามโดดเด่ น หรือ เรียกได้ว่า ไม่ เหมื อนเมื อ งอื่ น ๆเลยในสวิต เซอร์แ ลนด์ หรือ
แม้กระทั่งในยุโรปเองก็ตาม จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้ พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)
ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิใน
ฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ท่มี ีหลังคาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรป สร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน

กลางวัน
บ่าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนีย้ งั มีอตั ราการเก็บภาษี ท่ีค่อนข้างต่าจึงถือเป็ นที่ตากอากาศที่นิยม
ของเหล่าเศรษฐี คนดังสาคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็ น
เรื่องธรรมดาไปเลย นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเมือง ด้วย
ความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็ นสี น ้าเงิน ขาวโดนเด่ น ตัดกับ สี หลังคาสีน ้าตาลของ
บ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินขึน้ บันไดสู่จดุ ชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงาม
โดยรอบของเมืองซุก นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ท่ีสาคัญ ของเมือง ตัว
โบสถ์ส ร้า งขึ น้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่ อ สร้างนานถึ ง 6 ปี ถื อเป็ น หนึ่ งในสถาปั ต ยกรรมที่ สาคัญ ที่ สุด ในช่ ว ง
โกธิ คตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี ้ ชาวสวิสยังมีความเชื่ ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์รอ้ นใดๆ หรือ
เจ็บป่ วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี ้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึน้ อย่างรวดเร็ว (กรณีถา้ มีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รบั อนุญาต
ให้เข้าชม) นาท่านเข้าชมร้านทาทองที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว
Lohri เปิ ดทาการตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจัก รวรรดินโปเลียน
มีซุม้ ประตูและเสาโรมัน มี รูปปั้ นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้านนีเ้ ป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้ มีเพียงชิน้ เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งาน

ค่า
่ กั
ทีพ

วันที่ 7
เช้า

13.15 น.

วันที่ 8
06.10 น.

ศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนาระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้ เลือกชม
อาทิ เช่ น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, JaegerLeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน
Speck เค้กที่มีรสชาติท่ีเป็ นเอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้ ลองเค้กจากร้านนี ้
เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ ี การทาฟาร์มผลไม้ ทัง้ สต
รอว์เบอร์รี, บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทั้ง เชอร์รี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น นาท่านเดินทางสู่เมืองซูริค
(Zurich) เมืองที่ใหญ่ ท่ีสุดในประเทศ นาท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
853 โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีท่มี ีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้ สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่
จัตุรสั ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตุรสั เก่าแก่ท่ีมีมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญ
ของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ท่สี ดุ ในประเทศ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน จากนัน้ เดินทางสู่เมืองซูรคิ (Zurich)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั ZURICH HOTEL หรือเทียบเท่า

ซูริค – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG971

กรุ งเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
WONDERFUL AUSTRIA GERMANY AND SWITZERLAND
ออสเตรีย – เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
55,900

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
55,900

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

2-9 ก.พ. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ
55,900

30,950

11,900

7-14 มี.ค. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

11,900

21-28 มี.ค. 63

55,900

55,900

55,900

30,950

11,900

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 63

59,900

59,900

59,900

34,950

13,900

23 – 30 พ.ค. 63

57,900

57,900

57,900

32,950

13,900

6 – 13 มิ.ย. 63

57,900

57,900

57,900

32,950

13,900

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสาย
การบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ประมาณ 3,500 บาท ชาระหน้างาน)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (16 EURO)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 EURO)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่ส ามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่า งสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มี ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือ ผู้อื่น ได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิน มีปั ญ หา เช่ น สามารถเปิ ด ประตูฉุก เฉิ นได้ (น ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.
5.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัท
ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

7.

8.
9.

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว เครื่องบิน
แล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (เยอรมนี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
*** ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)***
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 ว ัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็น
ต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทาการ
ี
จองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสย
่ ของท่านในครงนี
ต่อการขอวีซา
ั้ *
้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
1. หน ังสอ
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั ชาติไ ทย แต่พ าน ก
***ในกรณี ท ถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต ส ญ
ั อยู่ต ่า งประเทศ,
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ
ท างานอยู่ต ่า งประเทศ หรือ น ก
ั เรีย น น ก
ั ศก
กรุณ าแจ้งเจ้า หน้าทีข
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที เพราะ
การยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทู ต ต้องการ
เพิม
่ เติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้อกาหนดนีร้ วมไปถึงผูเ้ ดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

้ ทีร่ ป
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน ้าตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหน้า 90 % ของพืน
ู ถ่าย จานวน 2 ใบ พืน
้ หลังสีขาว
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห้ามสวมแว่นตา คอนแทคเลนส ์ หรือเครือ
่ งประด ับ , เปิ ดผมให้เห็นหูทงั้ 2 ข้าง, ห้ามตกแต่งรูป, รูป
ไม่เลอะหมึก ไม่มรี อยแม็ก ถ่ายจากร ้านถ่ายรูปเท่านัน
้
3. หล ักฐานการทางาน
- เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน

(ขอเป็ น

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต
ภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก
- กรณีเป็นน ักเรียน หรือ น ักศก
่ าลังศึกษาอยูเ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน
้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่วา่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมและต ้องมีอายุไม่เกิน
1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา่ )
- กรณีทเี่ กษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสาเนาบัตรข ้าราชการบานาญมาด ้วย
- กรณีทเี่ ป็นเกษตรกร กรุณาแนบใบขึน
้ ทะเบียนเกษตรกรมาด ้วย
ั
ึ ษาหรือทางานอยูต
*** กรณีลก
ู ค้าสญชาติ
ไทย ทีก
่ าล ังศก
่ า
่ งประเทศ

จะไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา่ ที่

ไทยได ้ ท่านจะต ้องไปยืน
่ ขอวีซา่ ในประเทศทีท
่ า่ นกาลังศึกษาหรือทางานอยู่ ***
4. หล ักฐานการเงิน
้ า
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
-กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ
ทว่ ั ไป ย้อนหล ัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านน
ั้ พร้อมก ับมีตราประท ับจากธนาคาร ทาง
สถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชีโดยการฝาก
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ )
้ า
-กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3 เดือน
ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่

้ จงออกค่าใช ้จ่าย
(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย พร ้อมหนังสือชีแ
เป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พร ้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์
้ า
้ า
-กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง แต่บริษ ัทออกค่าใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชี
ออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่
เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ (ของบริษัททีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank
certificate) และต ้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค ้า (พ.ค.0403)
้ จงออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
พร ้อมหนังสือชีแ
่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว และจะต ้อง
มีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4 ไม่
สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
่ นต ัว ถ่ายเอกสารเป็ นสาเนา
5. เอกสารสว
-ทะเบียนบ ้าน
-บัตรประชาชน
-สูตบ
ิ ัตร (กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร (ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
่ น)
-ใบเปลีย
่ นชือ
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้อง
คั ด หนั งสือ ยิน ยอมระบุ ให ้บุ ต รเดิน ทางไปต่ างประเทศกับ บิด า) พร ้อมแนบส าเนาบั ต รประชาชนหรือ หน า้
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
-หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตร
ประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ื่ ร ับรองในแบบฟอร์มเกีย
**กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะต้องเซ็นชอ
่ วก ับการยืน
่
่ ของบุตร รบกวนเดินทางมายืน
่ ด้วยก ันก ับบุตรด้วยทงสองท่
ขอวีซา
่ วีซา
ั้
าน
ไม่มย
ี กเว้นทุกกรณี (สาค ัญมาก)**

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ
เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศเยอรมนี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
่ มาก่อน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีท
**หากท่านเคยโดนปฏิเสธการขอวีซา
่ ัวร์ให้ร ับทราบตงแต่
ั้
ทท
ี่ า
่ นทาการ
ี
จองท ัวร์เข้ามา เพือ
่ ทาการแก้ไขในการขอวีซ่าในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหากท่
ั้
านไม่แจ้งให้ทราบ อาจจะมีผลเสย
่ ของท่านในครงนี
ต่อการขอวีซา
ั้ *
้ *
่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ………………………………………………………………………………………..

6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………….
7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน……………………………
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ ตัว นามสกุล ทีอ
10. ในกรณีเป็ นผู ้เยาว์ กรุณากรอก ชือ
่ ยู(่ หากต่างจากผู ้ขอ) และสัญชาติของผู ้มีอานาจปกครอง/
ดูแลผู ้เยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......

11. ทีอ
่ ยูต
่ ามทะเบียนบ ้านของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.....................................................
12. อาชีพปั จจุบัน........................................................................................................
่ บริษัททีท
่ ทีอ
13. ชือ
่ างาน ทีอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ องสถาบัน
ศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ......................................ถึงวันที.่ ......................................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

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

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ..............................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
ิ้
หมายเหตุ การอนุมต
ั วิ ซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ท
ั ไม่มส
ี ่วนเกีย
่ วข้องใดๆท งส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้

