
 

 

รหัสทัวร B2B2000084 

ทัวรเบลเย่ียม เยอรมนี ฝรั่งเศส ลิกเตนสไตน สวิตเซอร- 
แลนด อิตาล ี(TG) 
บรัสเซลส – โคโลญ– แฟรงกเฟรต – ไฮเดลเบิรก – ปราสาทไฮเดลเบิรก – หมูบาน
ริคเวียร – หมูบานอองกีเชม – กอลมาร– ทิทิเซ – ฟุสเซน – ปราสาทโฮเฮนชวาน
เกา – วาดุซ – ซุก – ลเูซิรน – เบิรน – อินเทอรลาเกน - ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 



 

 

 

 

 
 
บรสัเซลส ์| ปราสาทนอยชวานสไตน ์| แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ |  ยอดเขาจงุเฟรา | ไฮเดลเบิรก์ |  

กอลมาร ์ | เบิรน์ | มิลาน 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง 8 – 17 เมษายน 63 

ราคาแนะนาํเพยีง 76,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– โคโลญ 
วนัที� �. โคโลญ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 
วนัที� �. ไฮเดลเบิรก์ – หมู่บา้นรคิเวียร ์– หมู่บา้นอองกีเชม – กอลมาร ์
วนัที� �. กอลมาร ์– ทิทิเซ่ – ฟสุเซ่น  
วนัที� �. ฟสุเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดซุ – ซุก 
วนัที� �. ซุก – ลเูซิรน์ – เบิรน์ – อินเทอรล์าเกน 
วนัที� �. อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – มิลาน 
วนัที� �. มิลาน – สนามบิน  
วนัที� ��. กรุงเทพฯ 

6 WONDER COUNTRIES  
  เบลเยี�ยม – เยอรมนี – ฝรั�งเศส – ลิกเตนสไตน ์– สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี 

�� วัน � คนื 



 

 

 

วันที� � กรุงเทพฯ   
22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู� พบเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวก 

วันที� � กรุงเทพฯ – บรัสเซลส ์– โคโลญ 
00.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงบรสัเซลส ์โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 934  
07.40 น. ถึงสนามบินบรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยี�ยม (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย � ชั�วโมง)   นาํท่านผ่านขั�นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากร สถานที�ตั�งสาํนกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโตจ้ากนั�นนาํท่านชมและถ่ายรูป
เป็นที�ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี�ยม (Atomium) ซึ�งเป็นสญัลกัษณใ์นการจดังานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เมื�อปี ค.ศ.���� ถูกสรา้ง
ขึ �นโดยจาํลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง ��� พันลา้นเท่า จากนั�นเขา้สู่จัตุรัสกรองด์
ปลาสต ์(Grand Place) ที�มีชื�อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที�สดุแห่งหนึ�งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที�สวยงามโดยรอบ
จตัรุสั นาํชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ�งเป็นประติมากรรมเด็กชายตวัเล็กๆกาํลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั 
ผูส้รา้งประวตัิศาสตรแ์ละตาํนานพื �นเมืองของชาวเบลเยี�ยมซึ�งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตาํนาน เช่น มีเด็กชายชื�อจูเลียนสกี มา
พบสายชนวนระเบิดกาํลงัติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื�อดบัชนวนและป้องกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงทาํรูปแกะสลกันี � เพื�อระลกึถึงความกลา้
หาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  บ่าย นาํเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองสาํคญัรมิแม่นํ�าไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั � ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ 

งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั�งยงัเป็นแหล่งผลิตนํ�าหอมออดิโคโลญ ���� อันลือชื�อ นาํเที�ยวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมัน
เรืองอาํนาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ�มก่อสรา้งมาตั�งแต่ปี ���� แต่มีปัญหาใหต้อ้งหยุดพักการ
ก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากว่าหกรอ้ยปีจึงสรา้งเสรจ็สมบรูณ ์และ สรา้งเสรจ็ในปี ���� มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของครสิต์
ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที�ใหญ่และสูงที�สุดในโลกในสมัยนั�น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง ��� 



 

 

เมตร กวา้ง �� เมตร ยาว ��� เมตร สรา้งเพื�ออทุิศใหน้กับญุปีเตอร ์และพระแม่มารี   
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

ที�พกั เดินทางเขา้สู่ที�พกั LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า   

วันที� � โคโลญ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ – ปราสาทไฮเดลเบริก์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที�ส ําคัญของเยอรมนีนําชมจัตุรัสโรเมอร ์
(Romerberg) ซึ�งเป็นจัตุรสัที�เก่าแก่ที�สุดในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตั�งอยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัุรสั ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ�งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหวัลาํโพงในประเทศไทย 
โดยครั�งเมื�อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรชักาลที� � เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที�มีหา้งสรรพสินคา้ที�ทนัสมยัและรา้นคา้มากมาย ให้
ท่านไดเ้ลือกซื �อสินคา้แฟชั�นหลากหลายชนิด 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย นาํท่านออกเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที�สดุแสนโรแมนติก ตั�งอยู่บรเิวณฝั� งแม่นํ�าเน็กคาร ์(Neckar 

River) อดีตเมืองศูนยก์ลางการศึกษาที�สาํคัญของเยอรมัน เป็นที�ตั�งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ�งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
เยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนี �ทาํใหม้ีนกัท่องเที�ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี � แลว้นาํท่านผ่านชมย่านการคา้
และแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนั�นนาํเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที�สรา้งขึ �นอยู่บนเชิงเขาเหนือ
แม่นํ�าเน็กคาร ์ซึ�งสามารถมองเห็นวิวทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ�งมีอายกุว่า ��� ปี ชมประตู
คืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที�สรา้งขึ �นโดยคาํสั�งของพระเจา้เฟเดอรกิ ที�สรา้งเพื�อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ�งสรา้ง
เสรจ็ภายในคืนเดียว จากนั�นชมถงัไวนท์ี�ใหญ่ที�สดุในโลกมีความจถุึง ���,��� ลิตร   

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั BEST WESTERN HOTEL LUDWIGSHAFEN หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที� � ไฮเดลเบริก์ – หมู่บ้านริคเวียร ์– หมู่บ้านอองกีเชม – กอลมาร ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสูเ่มืองริควีร ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อลัซาสที�มีชื�อเสียงในฝรั�งเศสนั�งรถผ่านชมบรเิวณไรอ่งุ่นที�
ปลูกกันตามแนวไหล่เขาที�ลดหลั�นไปมา บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคล้ายกับเดินเข้าไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย 
เนื�องจากบา้นเกือบทกุหลงัจะตกแต่ง และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิ �นเล็กชิ �นนอ้ยที�น่ารกัๆเต็มไปหมด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง 
บ่าย จากนั�นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรั�งเศส หมู่บา้นที�ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น อีกหนึ�งหมู่บา้นที�สวยที�สดุ

ของฝรั�งเศส อีกทั�งยงัเป็นหมู่บา้นที�ไดร้บัความนิยมในหมู่นกัท่องเที�ยวแห่งหนึ�งของแควน้อลัซาสอีกดว้ย ท่านจะไดช้มความงดงามไป
ตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคี �ยวของหมู่บา้น ตื�นตาไปกบัความงดงามของเหล่าอาคาร บา้นเรือนที�ยงัคงกลิ�นอายความเป็นยุคกลางไว้
เป็นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณที�แต่งแตม้ดว้ยสีสนัสีสดใส ชมลานนํ�าพุที�สรา้งในแบบเรเนสซอง จากนั�นนาํท่านเดิน
ทางเขา้สู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เป็นดินแดนที�ถูกจัดให้เป็นเมืองที�มีความโรแมนติก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ลิตเติ �ลเวนิส” 
ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี �ไดก้ลายเป็นเมืองที�น่ามาเยือนเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศฝรั�งเศสบา้นเรือนเป็นบา้นไมเ้ก่าแก่เหล่านี �ปลูก
สรา้งเป็นแบบอนรุกัษ์ลกัษณะที�เรียกว่า Timber Frame 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง  
ที�พัก นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN หรือเทียบเท่า  

วันที� � กอลมาร ์– ททิเิซ่ – ฟุสเซ่น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาบที�ตั�งอยู่ในเขตป่าดาํ (Black Forest) ให้ท่านไดอ้ิสระชมความงามของ
บา้นเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบที�มฉีากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา ที�เรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานที�อนัเป็นตน้กาํเนิดนาฬิกากุ๊กกู 
ใหท้่านไดม้ีโอกาสชิมเคก้แบล็กฟอเรสอนัขึ �นชื�อ ณ เมืองตน้ตาํรบัตามอธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซื �อสินคา้ที�ระลกึ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย นาํท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตั�งแต่ครั�งจกัรวรรดิโรมนั เป็นที�ตั�งปราสาทของกษัตรยิบ์า

วาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที�มีความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติกที�เคยมีความ
รุง่เรืองในอดีตตั�งแต่ยคุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนี �เป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสินคา้ และซื �อขายเกลือมาแต่โบราณ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั LUITPOLDPARK-HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที� � ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดุซ – ซุก  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที�สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 
จากนั�นเดินทางขึ �นปราสาทเพื�อเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นาํชมตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ�งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตั�งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ�งเป็นปราสาท
ของพระเจา้ลดุวิคที� � หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที�ไดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริ
ชารด์ วา้กเนอร ์ ซึ�งเป็นนักประพันธเ์พลงที�ทรงโปรดปรานยิ�ง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทาง
บรษิัทขอสงวนสิทธิ�คืนเงนิหน้างานท่านละ �� ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 



 

 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื �นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 

บ่าย นาํท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพื �นที�เพียง ��� 
ตารางกิโลเมตรเท่านั�นตั�งอยู่ในทวีปยโุรปกลางรมิแม่นํ�าไรนท์ี�มีภมูิประเทศเต็มไปดว้ยภูเขาสงูมี ประชากรราว�,���คน มีพรมแดนดา้น
ตะวนัออกติดกบัออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกบัสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นที�นิยมของนกัเล่นกีฬาฤดูหนาว นาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ
ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  หลงัจากนั�นมีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองวาดซุ (Vaduz) ซึ�งเป็นที�ตั�งของรฐัสภาแห่งชาติ ไดเ้วลาอนั
สมควรนาํท่านต่อไปยังเมืองเฟลดเ์คิรช์ เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบที�สวยงามราวกบัเทพนิยายตั�งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนี �ยงั
มีอตัราการเก็บภาษีที�ค่อนขา้งตํ�าจึงถือเป็นที�ตากอากาศที�นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัสาํคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะ
เห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ � ขา้งทาง จนเป็นเรื�องธรรมดาไปเลย 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเท่า 

วันที� � ซุก – ลูเซิรน์ – เบริน์ – อินเทอรล์าเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที�สาํคญัแห่งหนึ�งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง �� เมตรและ
ความโดดเด่น ของหลังคาซึ�งเป็นสีนํ�าเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนํ�าตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ�ง มีเวลาใหท้่านเดินขึ �น
บนัไดสู่จดุชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ที�ท่านจะสามารถเห็นวิวที�สวยงามโดยรอบของเมือง นาํท่านเขา้ชมรา้นทาํทองที�เก่าแก่ที�สดุใน
ยโุรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดทาํการตั�งแต่สมยัศตวรรตที� �� ภายในตวัอาคารมีการ
ตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัรวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหิน
อ่อนดว้ยมือ ในปี ���� ไดเ้ปิดรา้นนี �เป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะลํ�าค่าและเครื�องประดบัหายาก และบางชิ �นมีเพียงชิ �นเดียวในโลก มีเวลาให้



 

 

ท่านเดินชื�นชมอาคาร งานศิลปะลํ�าค่าและเครื�องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชั�นนาํระดบัโลกใหท้่านเลือก
ซื �อ  
หลงัจากนั�นเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที�ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ�งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที�ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
และขุนเขา จากนั�นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที�แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื�อเป็นอนุสรณร์าํลึกถึง
การสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที�เกิดจากการปฏิวตัิในฝรั�งเศสเมื�อปี ค.ศ.���� ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ�งมี
ความยาวถึง ��� เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํ�ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ�งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี�มี
หลังคาที�เก่าแก่ที�สุดในยุโรป สรา้งขึ �นเมื�อปี ค.ศ.���� โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน แบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ�งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี �เบิรน์ยงั

ถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที�มีคุณภาพชีวิตที�ดีที�สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 นาํท่านชมบ่อหมีสีนํ�าตาล(Bear Park) สตัวท์ี�
เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ นาํท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูิค จึงเหมาะกบัการเดินเที�ยวชม
อาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี นาํท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที�มีระดบัสงูสดุของเมืองนี � ถนนกรมักาสเซ ซึ�งเต็มไปดว้ยรา้น
ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที�มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั�วโมงในการตีบอก
เวลาแต่ละครั�ง นาํท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิ�งก่อสรา้งทางศาสนาที�ใหญ่ที�สุดในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึ �นในปี 
ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที�บรรยายถึงการตดัสินครั�งสดุทา้ยของพระเจา้ แลว้นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) 
เป็นเมืองที�ตั�งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระให้ท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารอาหารพื �นเมือง (ฟองดูวช์ีส) 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที� � อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที�สวยงามและยังเป็นที�ตั�งสถานีรถไฟขึ �นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfrau) เเละเมื�อปี คศ.���� องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื �นที�มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นาํ
คณะนั�งรถไฟท่องเที�ยวธรรมชาติ ขึ �นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที�มีความสูงกว่าระดับนํ�าทะเลถึง ��,��� ฟุตหรือ �,��� เมตร ระหว่าง
เสน้ทางขึ �นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํ�าแข็งที�มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที�อยู่
สูงที�สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถํ�านํ�าแข็ง (Ice Palace) ที�แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารนํ�าแข็งลึกถึง �� เมตร อิสระให้
ท่านไดส้นกุสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และที�ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดย
ที�ทาํการไปรษณียท์ี�สงูที�สดุในยโุรปนาํคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ํ�าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มวิวทิวทศันท์ี�สวยงามและแตกต่าง
กนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอ บรุนเนิน (Lauterbrunnen) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย 

 
 
 
 

จากนั�นเดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที�เรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั�นของโลก นาํท่านถ่ายรูปคู่กบัมหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน (Duomo di Milano) ที�สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที�ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟื�นฟศูิลปวิทยาการ 
ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที�นบัว่าเป็นชอปปิงมอลลท์ี�สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที�สดุในเมือง
มิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลที� � ผูร้เิริ�มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื�อดงัในยุค



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรเนซองสอ์ีก � ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี� ที�อยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า อิสระอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทียบเท่า 

วันที� � มิลาน – สนามบนิ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

12.00 น. นาํเดินทางสู่ สนามบินบรสัเซลล ์เพื�อใหท้่านมีเวลาในการทาํคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื �อสินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

14.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG941 

วันที� �� กรุงเทพฯ  
05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดิภาพ   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนาํเพยีง 
6 WONDER COUNTRIES  

เบลเยี�ยม – เยอรมนี – ฝรั�งเศส – ลิกเตนสไตน ์ 
 สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี 

10 วัน 7 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ท่านละ 

8 – 17 เม.ย. 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 44,640 11,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที�นั�งจะยืนยนัเมื�อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น 
2. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดินทาง ที�มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื�อทาํการจองคิวยื�นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื�อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัท ี
4. หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครั�ง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที�
เกิดขึ �น 

5. การยื�นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั�นตอนการยื�นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั�งแบบหมู่คณะและยื�น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื�อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที� 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทั�งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี�รวม 
1  ค่าตั�วเครื�องบิน ชั�นประหยดั (Economy Class) ที�ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื�อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที�ยวตามรายการ  



 

 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที�ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ�มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั�งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํ�าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ �น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที�สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํ�ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ �นราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมน ี(ประมาณ 3,000 บาท ชาํระพรอ้มเงินมดัจาํ) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (18 EURO) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงื�อนไขการชาํระค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนที�เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที�เกิดขึ�นจริง 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลเบื �องต้นในการเตรียมเอกสารยื�นวีซ่าและการยื�นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที�ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึ �น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื�นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื�อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ�งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที�ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดินทางที�ศึกษาหรือทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื�องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านั�น 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ�ากว่า � เดือน โดยนบัวนัเริ�มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ตํ�ากว่า � เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื�องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างสาํหรบัติดวีซ่าไม่ตํ�ากว่า � หนา้ 

5. ท่านที�ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั�นๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องตั�วเครื�องบินและที�นั�งบนเครื�องบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที�นั�งพรอ้มชาํระเงินมัดจาํค่าตั�วเครื�องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ�การเรียกเกบ็ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ �,��� – �,��� บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั�วเครื�องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที�เกิดขึ �นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ �- � เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั�งที� Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที�สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี�มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื�นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ�าหนกัประมาณ �� กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อาํนาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ �นอยู่กบัทางเจา้หนา้ที�เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที�เช็คอินเท่านั�น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก �� วนั ขึ �นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน ��-�� วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ ��,��� บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า �� วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจาํนวนที� บริษัทฯกาํหนดไว ้(��ท่านขึ �นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื�นที�
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื�อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั�งนี �ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั�ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที� สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื�นวีซ่า / ค่ามดัจาํตั�วเครื�องบิน หรือ
ค่าตั�วเครื�องบิน (กรณีออกตั�วเครื�องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที�กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั�วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธิ�ในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั�งหมด 
 

ข้อมูลเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พัก 
1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ � ท่าน/� เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ � ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น � เตียงใหญ่กบั � เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มีอณุหภมูิต ํ�า 
3. กรณีที�มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ �นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํ�า ซึ�งขึ �นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  
*** ยื�นวซีา่แสดงตนที�ศนูยย์ ื�นวซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 วนั  
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที�ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวนัยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

 



 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ
ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ
หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
 

***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบ
ทนัท ีเพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ 
และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผู ้
เดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 % 
ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  
คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 ขา้ง, หา้ม
ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั�น 
แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 
เพื�อความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการทํางาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ�มทํางาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที�มีชื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา
เชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลังศกึษา
อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมร่ับเอกสารที�เป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ
ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  
4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK 
GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบุชื�อเจา้ของบัญช ีและบุคคลที�เจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั �ง 2 เลม่ 
6. หากในสําเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื�องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด
สมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถ่ายเอกสารเป็นสําเนา 
-ทะเบยีนบา้น 
-บัตรประชาชน 
-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยมารดา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบุใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



 

 

-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด
วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที�สถานทตูดว้ย** 

 
 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิ
ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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



 

 

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 
12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 
 
 

13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบันศกึษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตว่ันที�.......................................ถงึวันที�....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที� หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ .............................................. 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้



 

 

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งสิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 


