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The Jewel of Europe 
เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอรแ์ลนด ์ 

9 วัน 6 คืน 
เดินทาง เมษายน – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 69,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบ์วรก์ 

วนัที่ 3. ซาลสบ์วรก์ – เซนตว์ลูฟ์กงั – ฮลัสตทั – ฟสุเซน 

วนัที่ 4. ฟสุเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 

วนัที่ 5. การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า - ทิทิเซ ่

วนัที่ 6. ทิทิเซ่ – น า้ตกไรน ์– ซูรคิ – เบิรน์ – อินเทอรล์าเคน 

วนัที่ 7. อินเทอรล์าเคน – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซิรน์ 

วนัที่ 8. ลเูซิรน์ – ซุก – สนามบิน 

วนัที่ 9. กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตู 4 เคานเ์ตอร ์D 
สายการบินไทย พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – มวินิค – ซาลสบ์วรก์ 
00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 

**ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 00.50 น.และไปถงึมิวนิคเวลา 07.05 น.*** 
06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่  31 

มีนาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวง
ของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่ง
ที่สดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรยีเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนที่จะผนวก
เขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั้งดา้นศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เลื่องชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ ์(Marienplatz) ถือว่าเป็น
จดุเริ่มตน้ของประวติัศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บรเิวณนีเ้ป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคที่งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว
รอคอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้แบ
รนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
         บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โม

สารท์” ที่มีช่ือเสยีงกอ้งโลก น  าเที่ยวชมความงามของเมืองซาลสบ์วรก์ที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น  า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนา
ครสิตน์ิกายคาทอลกิที่ส  าคญัย่ิงของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไม้มิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป็น
ฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รื่อง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ที่โด่งดงัไปทั่วโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE CENTRALE หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่3 ซาลสบ์วรก์ – เซนตวู์ลฟ์กัง – ฮัลสตัท – ฟุสเซน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซนตวู์ฟกัง อิม ซัลซค์ัมเมอรก์ุท(St. Wolfgang im Salzkammergut) มีชื่อมาจาก เซนตโ์วลฟ์กัง 
(heiligen Wolfgang) ชื่อของนักบุญโวลฟ์กัง ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 10 โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณชายเขา
ชารฟ์แบรก์ (Schafberg mountain)ริมทะเลสาบโวลฟ์กัง (Wolfgangsee) หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศ
ออสเตรยี อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองโรแมนติกแห่งนีต้ามอัธยาศัย มีเวลาใหท้่านไดช้ื่นชมเมืองที่สวยงาม
ที่สดุเมืองหนึ่งของโลกอย่างเซนตว์ลูฟ์กงัซึ่งท่านจะไดรู้ส้กึเหมือนกับว่าเวลาไดถู้กหยุดลงที่เมืองแห่งนีจ้นท่านจะประทับใจ
ไม่รูล้มื ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้ม
ดว้ยขนุเขาและป่าสเีขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บน
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อพัเพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ที่ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีอายุมากกว่า 7,000 ปี มีความสงูกว่าระดับน า้ทะเล 

ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดินทางขึน้สูข่อดเขาเพียง 3 นาที ใหท้่านไดถ่้ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัท
ที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
เดินทางต่อไปยงัเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นที่ตั้งปราสาทของกษัตริย์
บาวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโรแมนติกที่
เคยมีความรุง่เรอืงในอดีตตัง้แต่ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HIRSCH หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่4 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรยี จากนัน้เดินทางขึน้ปราสาทเพื่อเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) 
น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาท
ในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวิคที่ 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้บัการ
ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชารด์ วา้กเนอร ์ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง 
*** ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด้ ทางบริษัทจะขอน าท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนชวาน
เกาแทนและน าท่านถา่ยรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน ์ หากในกรณีท่ีปราสาทโฮเฮนชวานเกาปิด ไม่
สามารถเข้าชมทดแทนได้ ทางบริษัทจะขอคืนเงนิท่าน ท่านละ 13ยูโร) **** 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านต่อไปยงัเมืองการมิ์ช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ATLAS GRANDหรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่5 การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า - ททิเิซ่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู ่สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมัน ให้
ท่านชื่นชมทศันียภาพที่สวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสงูระดับ 2 ,000เมตร น  าท่านเปลี่ยนเป็นกระเชา้
เคเบิลคารเ์พื่อไต่ระดับความสงูสู่ระดับความสงู 3 ,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรยี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองรมิทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความงาม

ของบา้นเรอืน ชมทศันียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอรเ์รสต ์สถานที่อันเป็นตน้
ก าเนิดนาฬิกากุ๊กก ูใหท้่านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบล็กฟอรเ์รสตอ์ันขึน้ชื่อ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับ
การเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MARITIM หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่6 ททิเิซ่ – น า้ตกไรน ์– ซูริค – เบิรน์ – อนิเทอลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เพื่อชมน ้าตกไรน์ (Rhien falls) ที่มี
ขนาดใหญ่สดุในยุโรป จากนั้นน  าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับ
โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส  านักแม่ชีที่มีกลุ่ม
หญิงสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น  าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัเก่าแก่ที่
มีมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางที่ส  าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร 
สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก

นีเ้บิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น  าท่านชมบ่อหมีสีน  า้ตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น  าท่าน ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบู
ติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น  าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาส
เซ ถนนที่มีระดับสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยร้านภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท้ ์คลอ็คเค่นทรมั อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น  าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
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Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยาย
ถงึการตัดสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านต่อไปยังเมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญ และ มี
ความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจงุเฟราเป็นฉากหลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว)์ 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรอืเทียบเท่า 

 

วันที ่7 อนิเทอรล์าเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยงัเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุง
เฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง
แรกของยโุรป น  าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจงุเฟราที่มีความสงูกว่าระดับน า้ทะเลถึง 11 ,333 ฟุตหรือ 
3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น  า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่
ใตธ้ารน า้แข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ที่ระดับความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็น

ไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.
และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยุโรป น  าคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขาโดยไม่ซ า้เสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศนท์ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน
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(Lauterbrunnen) เดินทางสูเ่มืองลเูซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้ม
ไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ 
เพื่อเป็นอนสุรณร์  าลกึถงึการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรอืเทียบเท่า 

วันที ่8 ลูเซิรน์ – ซุก – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางต่อสูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจงึถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของ
เหล่าเศรษฐี คนดังส  าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปเลย น  าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงู
ของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสนี  า้เงินขาวโดนเด่นตดักับสีหลงัคาสีน  า้ตาลของบา้นเมืองสวยงาม
อย่างย่ิง น  าท่านเขา้ชมรา้นท าทองที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั 
Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มี
ซุ ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดรา้นนี ้เป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะล  า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิ ้นเดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินชื่นชมอาคาร งาน
ศิลปะล  า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชั้นน  าระดับโลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ 
เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

 น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG971ง 
** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30 
น.*** 
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วันที ่9 กรุงเทพ 
06.10 น. ถงึสนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดีภาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง 
The Jewel of Europe  

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแ์ลนด ์ 
9 วัน 6 คืนคืน โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

วนัที ่5-13 เม.ย. 63 77,900 77,900 77,900 77,900 45,880 12,900 

วนัที ่12-20 เม.ย. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 47,880 12,900 

วนัที ่5-13 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 

วนัที ่14 - 22 พ.ค. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 

วนัที ่16-24 ม.ิย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
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ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมน ี (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซี่าเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับ

ประทับวซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และ

หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ ำนวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรปูเทำ่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน    

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ ำวำ่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรือ

หุน้สว่น อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รปูถำ่ยรำ้น สญัญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลังศกึษำ

อยูเ่ป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำ

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบญัช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีำยใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภำษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองค่ำใชจ้่ำย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีและบุคคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

คำ่ใชจ้่ำยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5. หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมดุเลม่เกำ่ กรณุำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

6. หำกในส ำเนำบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคำ้มกีำรแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลำ่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัด

สมัภำษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถำ่ยเอกสำรเป็นส ำเนำ 

-ทะเบยีนบำ้น 

-บัตรประชำชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอำยตุ ่ำกวำ่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร (ถำ้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

 



  13  The Jewel of Europe  เยอรมนี ออสเตรยี สวิตเซอรแ์ลนด ์9 DAYS 6 NIGHTS  BY TG              [GQ3MUC-TG005] 

 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซี่า 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชำตปัิจจุบัน ...............................สญัชำตโิดยก ำเนดิ หำกตำ่งจำกปัจจบุัน…………………………… 
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8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกนัอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์กรณุำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุำระบวัุนที ่หำกทรำบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 
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17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เชค็เดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


