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The Jewel of Europe 
เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์  

9 วัน 6 คนื 
เดินทาง ธันวาคม �� – มิถุนายน �� 

ราคาแนะนําเริ�มต้นเพียง 63,900.- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค่อยอํานวย
ความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก 
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมวินิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG924 

**สําหรบัคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 00.50 น.
และไปถึงมิวนิคเวลา 07.05 น.*** 

06.45 น. ถึงสนามบินมวินิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และ
จะเปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยงัเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลิน
และฮมับูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทอืกเขา
แอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษตัริยมากอน กอนที่จะผนวก
เขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง 
ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด 
เพรทเซล และเบียร ชมจัตรุัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปน

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลส์บวร์ก 
วนัที� �. ซาลส์บวร์ก – เซนท์วูล์ฟกงั – ฮลัสตทั – ฟสุเซ่น 
วนัที� �. ฟสุเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น 
วนัที� �. การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าดํา - ทิทิเซ ่
วนัที� �. ทิทิเซ่ – นํ �าตกไรน์ – ซูริค – เบิร์น – อินเทอลาเคน 
วนัที� �. อินเทอลาเคน – ยอดเขาจงุฟราวด์ – ลเูซิร์น 
วนัที� �. ลเูซิร์น – ซุก – สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

จุดเร่ิมตนของประวติัศาสตรและธุรกิจของนครมวินิค บริเวณน้ีเปนทีต้ั่งของศาลาวา
การเมืองทีม่ีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธคิที่งดงามซึง่สรางขึ้นในชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมือ่นาฬิกาตีบอกเวลา 
11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซื้อสนิคาแบรนดเนม และของฝากตาม
อัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
               
บาย 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมอืงอันเปนบานเกิด
ของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มช่ืีอเสียงกองโลก นําเที่ยวชม
ความงามของเมอืงซาลสบวรกทีม่คีวามหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมอืงเกา
ศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวร
ของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิง่ของ
บรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) 
ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทาํภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound 
of Music) ที่โดงดงัไปทั่วโลก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE CENTRALE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 ซาลสบวรก – เซนทวูลฟกงั – ฮลัสตทั – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเซนตวูฟกัง อิม ซลัซคมัเมอรกุท(St. Wolfgang im 

Salzkammergut) มีช่ือมาจาก เซนตโวลฟ�กัง (heiligen Wolfgang) ช่ือของ
นักบุญโวลฟ�กัง ทีม่ีชีวิตอยูในชวงปลายศตวรรษที่ 10 โดยตวัเมืองน้ันต้ังอยูบริเวณ
ชายเขาชารฟแบรก (Schafberg mountain)ริมทะเลสาบโวลฟกัง 
(Wolfgangsee) หน่ึงในทะเลสาบที่มช่ืีอเสียงของประเทศออสเตรีย อิสระใหทาน
เดินชมความสวยงามของเมอืงโรแมนติคแหงน้ีตามอัธยาศัย มีเวลาใหทานไดช่ืนชม
เมืองที่สวยงามที่สดุเมืองหน่ึงของโลกอยางเซนตวูลฟกงัซึง่ทานจะไดรูสึกเหมอืนกบั



 

 

วาเวลาไดถกูหยดุลงที่เมอืงแหงน้ีจนทานจะประทับใจไมรูลมื ออกเดินทางสูฮัลสตทั 
(Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายกุวา 4,500 ป เมืองทีต้ั่งอยูริม
ทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลาวกัน
วาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย 
และมทีะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมกุแหงออสเตรีย 
และเปนพื้นทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียง
เดินเที่ยวชมเมืองเสมอืนหน่ึงทานอยูในภวงัคแหงความฝน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานขึ้นกระเชาไฟฟ�าสูจุดชมวิว SKY WALK ที่ต้ังอยูบนภูเขาทีม่ีอายมุากกวา 

7,000 ป มคีวามสงูกวาระดับน้ําทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเวลาในการ
เดินทางขึ้นสูขอดเขาเพียง 3 นาที ใหทานไดถายภาพความสวยงามของเมืองฮัลส
ตัทที่ไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุด
ชมวิว SKY WALK ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมอืงฟุสเซน 
(Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเกามาต้ังแตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน เปนทีต้ั่งปราสาท
ของกษตัริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มคีวามงดงามทางดาน
ทัศนียภาพ เปนเมืองสดุทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมคีวามรุงเรืองในอดีต
ต้ังแตยคุโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพกัขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแต
โบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HIRSCH หรือเทียบเทา 

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

เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพือ่เขา
ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) 
นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน 
ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุด
วิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจติรพสิดารของหองตางๆ ที่ไดรับการ
ตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพนัธเพลง
ที่ทรงโปรดปรานยิง่ 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์คนืเงินหนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอย
ชวานสไตน เปนการทดแทน ***

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 



 

 

บาย นําทานตอไปยังเมืองการมิช พารเทน เคียรเชน (Garmisch Partenkirchen) 
ประเทศเยอรมนี 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ATLAS GRANDหรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – ป�าดํา - ททิิเซ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพื่อโดยสารรถไฟไตเขาเดินทางขึ้นสู ยอดเขา

ซุกสปตเซ ภูเขาที่สงูที่สุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทศันียภาพที่สวยงามตลอด2ขาง
ทาง จนถงึลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทานเปล่ียนเปนกระเชา
เคเบิลคารเพื่อไตระดับความสงูสูระดับความสงู 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลน
ถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซกุสปตเซ น้ัน
เปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปทีต้ั่งอยูในเขตป�าดาํ 

(Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชมทศันียภาพของ
ทะเลสาบทีม่ฉีากหลงัเปนป�าสนอยูบนภูเขา ทีเ่รียกวา แบล็กฟอเรสต สถานที่อัน
เปนตนกําเนิดนาฬิกากุกก ูใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรสอันขึน้ช่ือ ณ เมอืง
ตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสินคาทีร่ะลกึ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MARITIM หรือเทยีบเทา 

 
 

วันที่ 6 ทิทิเซ – น้ําตกไรน – ซูรคิ – เบิรน – อินเทอลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟเฮาเซน (Schaffhausen) ประเทศ

สวิตเซอรแลนด เพื่อชมน้ําตกไรน (Rhien falls) ที่มขีนาดใหญสุดในยุโรป 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นํา
ทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 
853 โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มกีลุมหญงิสาวชนช้ันสูงจากทาง
ตอนใตของเยอรมนัอาศัยอยู นําทานสูจัตุรสัปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) 
เปนจัตุรัสเกาแกทีม่มีาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญ
ของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ
ที่สุดในประเทศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจดัอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองทีม่ีคุณภาพชีวติทีดี่ที่สดุของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล 
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมอืง
เกา ปจจบัุนเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จงึเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน
กาสเซ ถนนทีม่ีระดบัสูงสดุของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดวยรานภาพวาด
และรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป 
ที่มี “โชว” ใหดูทกุๆช่ัวโมงในการตีบอกเวลาแตละคร้ัง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ 
Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวติเซอรแลนด ถกูสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทายของพระเจา ได
เวลาอันสมควรนําทานตอไปยังเมืองอินเทอลาเคน (Interlaken) เมืองทีต้ั่งอยู
ระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) 
อันเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และ มคีวามสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรน
เนอรโอเบอลันด มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเปนฉากหลงั 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที่สวยงาม

และยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.
2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจงุเฟรา เปนพื้นทีม่รดกโลกทาง
ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุง
เฟราทีม่คีวามสงูกวาระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวาง
เสนทางขึน้สูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งทีม่ขีนาดใหญจนถงึ สถานีรถไฟจงุ
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยูสูงที่สุดในยโุรป (Top of Europe) 
เขาชมถํา้น้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลกึถงึ 30 
เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมววิที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สงูที่สดุในยุโรป ที่

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลทีถ่งึชายแดนสวิส 
สัมผัสกบัภาพของธารน้ําแขง็ Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� 
ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานได



 

 

สนุกสนานกับการถายรูป เลนหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สดุในยุโรป 
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมววิทวิทศันที่
สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมอืงลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของสวติเซอรแลนด ทีถู่กหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ัน
พาทานชมสงิโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพือ่เปนอนุสรณรําลึกถงึการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิด
จากการปฏวิัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา 

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

ต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีทีค่อนขางตํา่จึงถือเปนทีต่ากอากาศที่นิยมของ
เหลาเศรษฐี คนดังสาํคญัระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอด
เรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬกิา



 

 

เมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของ
หอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซ่ึงเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสี
หลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิง่ นําทานเขาชมรานทาํทองที่เกาแก
ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ
ครอบครัว Lohri เปดทาํการต้ังแตสมัยศัตวรรตที ่16 ภายในตัวอาคารมีการ
ตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจกัวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมนั มี
รูปปم�นและจติรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมอื ในป 1971 ไดเปด
รานน้ีเปนพพิิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดบัหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ิน
เดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเคร่ืองประดบัหา
ยากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดบัโลกใหทานเลือกซื้อ
เลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 
และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG971ง 
** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตเมษายน 63 จะออกเดนิทางเวลา 13.30 
น. และไปถึงกรงุเทพเวลา 05.30 น.*** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง 
The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอรแลนด 

9 วัน 6 คืนคนื โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 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 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันท่ี 1-9 ธ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,500 8,900 
วันท่ี 4-12 ธ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 39,500 8,900 
วันท่ี 30 ธ.ค. 62 -7 

ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 40,880 13,900 

วันท่ี 7-15 ก.พ. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 41,450 12,900 
วันท่ี 5-13 เม.ย. 63 77,900 77,900 77,900 77,900 45,880 12,900 
วันท่ี 12-20 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,880 12,900 
วันท่ี 5-13 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 
วันท่ี 16-24 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1.          ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (14 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานทีใ่สปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง ก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 
 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ**                           

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา
เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถ
ย่ืนขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผูเดินทางที่
ถือพาสปอรตตางชาตดิวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของ

พ้ืนทีรู่ปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดอืน หามสวม

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

แวนตา  คอนแทคเลนส หรือเครื่องประดบั , เปดผมใหเห็นหูทัง้ 2 ขาง, หาม
ตกแตงรูป, รปูไมเลอะหมกึ ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถกูตอง 

3. หลกัฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทาํงาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลงัศกึษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
 พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสงักดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเดก็ทีบ่ิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรบัรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกบัเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกบับตุรที่สถานทตูดวย** 
 
 
 

 



 

 

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอ
เพ่ิมเติม 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (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 ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 

 



 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 
 
    

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

หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


