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บรสัเซลส ์| ปราสาทนอยชวานสไตน ์| แฟรงกเ์ฟิรต์ | โคโลญ |  ยอดเขาจงุเฟรา |ไฮเดลเบริก์ |  
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6 WONDER COUNTRIES  
เบลเยีย่ม – เยอรมนี – ฝร่ังเศส – ลิกเตนสไตน ์– สวติเซอรแ์ลนด ์– อิตาล ี

10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง 8 – 17 เมษายน 63 

 

 

 

ราคาแนะน าเพียง 76,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – บรสัเซลส ์– โคโลญ 

วนัท่ี 3. โคโลญ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 

วนัท่ี 4. ไฮเดลเบิรก์ – หมู่บา้นรคิเวียร ์– หมู่บา้นอองกีเชม – กอลมาร ์

วนัท่ี 5. กอลมาร ์– ทิทิเซ ่– ฟุสเซน่  

วนัท่ี 6. ฟุสเซน่ – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดซุ – ซูก 

วนัท่ี 7. ซุก – ลเูซิรน์ – เบิรน์ – อินเทอรล์าเกน 

วนัท่ี 8. อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 

วนัท่ี 9. มิลาน – สนามบิน  

วนัท่ี 10. กรุงเทพฯ 
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วันที ่
1 

กรุงเทพฯ   

22.30 
น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์D ประต ู2 พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่
2 

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส ์– โคโลญ 

00.30 
น. 

ออกเดนิทางสูก่รุงบรสัเซลส ์โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 934  

07.40 
น. 

ถึงสนามบนิบรัสเซลส ์(Brussel) ประเทศเบลเยีย่ม (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)   น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและศลุกากร สถานท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่องคก์ารสนธิสญัญาปอ้งกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโตจ้ากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูป
เป็นท่ีระลกึกบั อนุสรณอ์ะโตเม่ียม (Atomium) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการจัดงานแสดงสินคา้โลก“เอ็กซโ์ป” เม่ือปี ค.ศ.1958 ถูกสรา้ง
ขึน้โดยจ าลองโลหะในลกัษณะใสเหมือนคริสตลั โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พนัลา้นเท่า  จากนัน้เขา้สู่จัตุรัสกรองด์
ปลาสต ์(Grand Place) ท่ีมีช่ือเสียงกล่าวขานกันว่าสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งในยุโรป   ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารท่ีสวยงามโดยรอบ
จตัรุสั น าชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพสี (Manneken pis) ซึ่งเป็นประตมิากรรมเดก็ชายตวัเล็กๆก าลงัยืนแอ่นตวัปัสสาวะอย่างน่ารกั 
ผูส้รา้งประวตัศิาสตรแ์ละต านานพืน้เมืองของชาวเบลเย่ียมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายต านาน เช่น มีเด็กชายช่ือจูเลียนสกี มา
พบสายชนวนระเบดิก าลงัตดิไฟ จึงปัสสาวะรดเพ่ือดบัชนวนและปอ้งกนัเมืองไวไ้ด ้ชาวเมืองจึงท ารูปแกะสลกันี ้เพ่ือระลึกถึงความกลา้
หาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
  บ่าย น าเดนิทางสู ่เมืองโคโลญ (Cologne)  เมืองส าคญัรมิแมน่ า้ไรน ์และเป็นเมืองใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศเยอรมนี ศนูยก์ลางทางการคา้ 

งานศลิปะ และอตุสาหกรรม ทัง้ยังเป็นแหล่งผลิตน า้หอมออดิโคโลญ 4711 อันลือช่ือ น าเท่ียวชมตวัเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมยัโรมนั
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เรืองอ านาจ ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสรา้งมาตัง้แต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ตอ้งหยุดพกัการ
ก่อสรา้งไปบา้ง จึงตอ้งใชเ้วลากวา่หกรอ้ยปีจึงสรา้งเสรจ็สมบรูณ ์และ สรา้งเสรจ็ในปี 1880 มหาวหิารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์
ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในโลกในสมยันัน้ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสงู 157 
เมตร กวา้ง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สรา้งเพ่ืออทุิศใหน้กับญุปีเตอร ์และพระแมม่ารี   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า   

วันที ่
3 

โคโลญ – แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าเดินทางสู่นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่ีส  าคัญของเยอรมนีน าชม จัตุรัสโรเมอร ์
(Romerberg) ซึ่งเป็นจัตรุสัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ตัง้อยู่
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของจตัรุสั ผา่นชมสถานีรถไฟแฟรงกเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้า่เป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล  าโพงในประเทศไทย 
โดยครัง้เม่ือคราวเสดจ็ประพาสยโุรปของรชักาลท่ี 5 เชิญเดินเล่นย่านถนน ZEIL ท่ีมีหา้งสรรพสินคา้ท่ีทันสมยัและรา้นค้ามากมาย ให้
ท่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้แฟชั่นหลากหลายชนิด 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย น าท่านออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมืองไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็นเมืองท่ีสดุแสนโรแมนตกิ ตัง้อยู่บรเิวณฝ่ังแมน่ า้เน็กคาร ์(Neckar 

River) อดีตเมืองศนูยก์ลางการศึกษาท่ีส  าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของ
เยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหมี้นกัท่องเท่ียวนบัลา้นคนในแตล่ะปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่านชมย่านการคา้
และแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือ
แมน่ า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็นววิทิวทศันข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตู
คืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ท่ีสรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอรกิ ท่ีสรา้งเพ่ือเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้ง
เสรจ็ภายในคืนเดียว จากนัน้ชมถงัไวนท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในโลกมีความจถุึง 220,000 ลติร   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN HOTEL LUDWIGSHAFEN หรือเทียบเท่า 
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วันที ่
4 

ไฮเดลเบิรก์ – หมู่บ้านริคเวียร ์– หมู่บ้านอองกีเชม – กอลมาร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสูเ่มืองริควรี ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อลัซาสท่ีมีช่ือเสียงในฝรั่งเศสนั่งรถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นท่ี
ปลูกกันตามแนวไหล่เขาท่ีลดหลั่นไปมา บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกับเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย 
เน่ืองจากบา้นเกือบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เลก็ชิน้นอ้ยท่ีน่ารกัๆเตม็ไปหมด 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมูบ่า้นท่ีไดร้บัการขนานนามวา่เป็น อีกหนึ่งหมู่บา้นท่ีสวยท่ีสดุ

ของฝรั่งเศส อีกทัง้ยงัเป็นหมูบ่า้นท่ีไดร้บัความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของแควน้อัลซาสอีกดว้ย ท่านจะไดช้มความงดงามไป
ตามถนนกอ้นกรวดอนัคดเคีย้วของหมูบ่า้น ตื่นตาไปกับความงดงามของเหล่าอาคาร บา้นเรือนท่ียังคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้
เป็นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไมโ้บราณท่ีแต่งแตม้ดว้ยสีสนัสีสดใส ชมลานน า้พท่ีุสรา้งในแบบเรเนสซอง จากนัน้น าท่านเดิน
ทางเขา้สู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) เป็นดินแดนท่ีถูกจัดให้เป็นเมืองท่ีมีความโรแมนติก จนไดร้บัการขนานนามว่า “ลิตเติล้เวนิส” 
ปัจจุบนัเมืองเก่าแก่แห่งนีไ้ดก้ลายเป็นเมืองท่ีน่ามาเยือนเป็นอันดบัตน้ๆของประเทศฝรั่งเศสบา้นเรือนเป็นบา้นไมเ้ก่าแก่เหล่านีป้ลูก
สรา้งเป็นแบบอนรุกัษล์กัษณะท่ีเรียกวา่ Timber Frame 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN หรือเทียบเท่า  

วันที ่
5 

กอลมาร ์– ททิเิซ่ – ฟุสเซ่น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความงามของ

บา้นเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภเูขา ท่ีเรียกวา่ แบลก็ฟอเรสต ์สถานท่ีอนัเป็นตน้ก าเนิดนาฬิกากุ๊กก ู
ใหท้่านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบลก็ฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอธัยาศยั และเพลดิเพลนิกบัการเลือกซือ้สนิคา้ท่ีระลกึ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมืองฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตัง้แตค่รัง้จกัรวรรดโิรมนั เป็นท่ีตัง้ปราสาทของกษัตริยบ์า

วาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความ
รุง่เรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั LUITPOLDPARK-HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่
6 

ฟุสเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – วาดุซ – ซูก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 
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จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพ่ือเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญิงนิทราในดสินียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาท
ของพระเจา้ลดุวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิิตรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ท่ีไดร้บัการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริ
ชารด์ วา้กเนอร ์ ซึ่งเป็นนักประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิหน้างานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านออกเดนิทางสูเ่มืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตน สไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ท่ีเพียง 160 

ตารางกิโลเมตรเท่านัน้ตัง้อยู่ในทวีปยโุรปกลางรมิแมน่ า้ไรนท่ี์มีภมูปิระเทศเตม็ไปดว้ยภเูขาสงูมี ประชากรราว5 ,100คน มีพรมแดนดา้น
ตะวนัออกตดิกบัออสเตรียและดา้นตะวนัตกตดิกบัสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬาฤดหูนาว น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับ
ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle)  หลงัจากนัน้มีเวลาใหท้่านเดนิเลน่ชมเมืองวาดซุ (Vaduz) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของรฐัสภาแห่งชาติ ไดเ้วลาอัน
สมควรน าท่านต่อไปยังเมืองเฟลดเ์คิรช์ เมืองเล็กๆริมชายแดนของประเทศออสเตรีย  เดินทางต่อสู่เมืองซูก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้ัง
มีอตัราการเก็บภาษีท่ีคอ่นขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะ
เห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั PARKHOTEL ZUG หรือเทียบเท่า 
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ซุก – ลูเซิรน์ – เบิรน์ – อินเทอรล์าเกน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง 52 เมตรและ

ความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน า้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาใหท้่านเดินขึน้
บนัไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา ท่ีท่านจะสามารถเห็นววิท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง น าท่านเขา้ชมรา้นท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
ยโุรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการ
ตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหินอ่อน
ดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่าน
เดนิช่ืนชมอาคาร งานศลิปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬกิาชัน้น าระดบัโลกใหท่้านเลือกซือ้  
หลงัจากนัน้เดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร  าลึกถึง
การสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน แบบสมยัใหม ่มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยัง

ถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท่ี์
เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชม
อาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้น
ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆชั่วโมงในการตีบอก
เวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ แลว้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) 
เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและ
ธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดูวช์สี) 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที ่
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อินเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – มิลาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา 

(Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น า
คณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่าง
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
12.00 น. น าเดนิทางสู ่สนามบนิบรสัเซลล ์เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน

รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
14.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG941 

วันที ่10 กรุงเทพฯ  
05.55 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ดว้ยความสวสัดภิาพ   

เสน้ทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะไดผ้า่นชมธารน า้แขง็ท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่

สูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ า้น ้าแขง็ (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้
ท่านไดส้นกุสนานกบัการถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไมค่วรพลาดกับการส่งโปสการด์โดย
ท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสดุในยโุรปน าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่  า้เสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิทิวทศันท่ี์สวยงามและแตกต่าง
กนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอ บรุนเนิน (Lauterbrunnen) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแห่งเมือง
มิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศูลิปวิทยาการ 
ชมแกลเลอรี วคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัวา่เป็นชอปปิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง
มลิาน อนสุาวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุค
เรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ่ี ท่ีอยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั KLIMA HOTEL MILANO FIERE หรือเทียบเท่า 

วันที ่
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มิลาน – สนามบิน   
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ราคาแนะน าเพยีง 
6 WONDER COUNTRIES  

เบลเยีย่ม – เยอรมนี – ฝร่ังเศส – ลกิเตนสไตน ์ 
 สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาลี 

10 วัน 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
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1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่
ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 –  4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 EURO) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 EURO) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
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-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
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7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 
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17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 


