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ราคาเร่ิมต้น 58,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ 

วนัท่ี 3. เวียนนา – ฮลัสตทั – ฟุซเซน่ 

วนัท่ี 4. ฟุซเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาเอส์ชินเกน 
วนัท่ี 5. โดเนาเอส์ชินเกน – ทิทิตเซ ่– กอลมาร์ – ริคเวียร์ – กองอีเชม  – ไฟท์บรูก 

วนัท่ี 6.ไฟท์บรูก – น า้ตกไรน์ – อินเทอร์ลาเคน 

วนัท่ี 7.อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลเูซิร์น 

วนัท่ี 8. ลเูซิร์น – นัง่รถไฟไตเ่ขาริกิ – ซูก – สนามบินซูริค 

วนัท่ี 9.ดไูบ – กรุงเทพฯ   

เดนิทาง สิงหาคม 62– ธันวาคม 62 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
** คณะเดินทางวนัท่ี 16 ต.ค. 62 นดัหมายเวลา 23.00 น. ** 

  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ 
01.35น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 

** คณะเดินทางวนัท่ี 16 ต.ค. 62 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ีEK 371 เวลา 02.25 น. และถึงดไูบ เวลา 05.35 
น.  ** 
.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 05พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึงดไูบ เวลา 05.00น. ** 

04.45น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลีย่นเคร่ือง 
08.55 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเวียนนา ด้วยเท่ียวบิน EK 127 

.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 05พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.00น. และถึงเวียนนา เวลา 12.25น. 
** 

12.55น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 
ชั่วโมงในวันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง  จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของ
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวติัการสร้างมาตัง้แต่กลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรีย เทเรซา่ ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 
ห้องในระหวา่งปี ค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดรู้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลบัพลาท่ี
ประทบั ซึง่ได้รับการตกแตง่อยา่งวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส ผ่านชมถนน
สายวงแหวน (Ringstrasse)ท่ีแวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละคร
โอเปร่า ท่ีสร้างขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวัอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก(Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุม่อาคารท่ีเคย
เป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮปัสบูร์ก มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จากนัน้น าชม
บริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สญัลกัษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลท่ี 
6 โปรดให้สร้างขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนัน้เชิญช๊อปปิง้
สินค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,
สนิค้าเสือ้แฟชัน่วยัรุ่นทนัสมยั เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือในย่าน
ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 
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ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก SENATOR หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ฟุซเซ่น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮั่ลสตัท (Hallstatt)หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergutเขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่า
เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritageเพียงเดินเท่ียว
ชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวงัค์แหง่ความฝัน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แตค่รัง้จกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตัง้ปราสาทของกษัตริย์บาวา

เรีย ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางด้านทศันียภาพ เป็นเมืองสดุท้ายบนถนนสายโร
แมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แต่ยุคโรมัน และได้ใช้เมืองนีเ้ป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินค้า และซือ้ขาย
เกลอืมาแตโ่บราณ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก EURO PARK หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ฟุซเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – โดเนาเอส์ชินเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย เพื่อน าท่านเดินทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานส
ไตน์ (Neuschwanstein Castle) น าชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอย
ชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลดุวิคท่ี 2 หรือ 
เจ้าชาย  หงส์ขาว  ชมความวิจิตรพิสดารของห้องตา่งๆ ท่ีได้รับการตกแตง่อยา่งงดงามด้วยการออกแบบของริ
ชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึง่เป็นนกัประพนัธ์เพลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง 
*** หากคณะไม่สามารถเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหน้างาน
ท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปด้านนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นการทดแทน *** 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อไปยงัเมืองโดเนาเอส์ชินเกน (Donaueschinge) เป็นเมืองท่ีอยู่ทางตอนใต้ในเขตป่าด า 

และเป็นเมืองต้นก าเนิดแม่น า้ดานบู โดยช่ือแม่น า้ดานบูจะเรียกวา่แม่น า้ดูเนาว์ (Donau) ในภาษาเยอรมนั 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง  
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก WYNDHAMDONAUESCHINGEN  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 โดเนาเอส์ชินเกน – ทิทิตเซ่ – กอลมาร์ – ริคเวียร์ – กองอีเชม  – ไฟท์
บรูก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ เมืองริมทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest)นอกจากเป็นเมืองต้น
ก าเนิดของเค้กแบลก็ฟอเรสต์รสเลศิแล้ว ทิติเซ ่ยงัเป็นแหลง่ผลิต นาฬิกากุ๊กกู ท่ีดีท่ีสดุในโลกอิสระให้ท่านชม
ทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท่ีเรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ อันมีเหตุมาจากพืน้ท่ี
ป่ามีต้นสนปกคลมุอยูม่ากจนแสงแดดไม่สามารถสอ่งทะลเุข้าไปข้างในป่าได้อย่างทัว่ถึง ท าให้เม่ือมองจากท่ี
ไกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมึนทึบ อันเป็นท่ีมาของช่ือเรียก Black Forest หรือ ป่าด า นัน้เอง ให้ท่านได้มี
โอกาสเข้าชมโรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู โดยลกัษณะเด่นของนาฬิกากุ๊ กกูจะต้องท าจากไม้สนแกะสลกัถ่วง
ด้วยตุ้มน า้หนกั มีฟังก์ชนัการท างานทัง้ตีบอกเวลาบางเรือนมีนกร้อง กลอ่งดนตรี ตุ๊กตาเต้นร า และคนเลื่อยไม้ 
อนัเป็นอาชีพหลกัของคนในหมู่บ้านทิทิตเซอี่กด้วย ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของท่ีระลกึจากโรงงานนาฬิกาได้ตาม
อธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาล

ซสั (Capitale des Vinsd’Alsace) เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ 
โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ คริสต์ศาสนสถาน 
และร้านค้าและท่ีอยู ่อาศยัท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางได้อย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีมี้คลอง
ตดัไปมา จนได้รับสมญานามวา่ “Little Venice”  น าทา่นถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลิก
เก่าแก่ขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้จากหินสีชมพูทัง้หลงั สร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของเมืองกอลมาร์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคท่ีสวยงามโอ่อ่า น าท่านเดินทางสู่หมู่ บ้านอองกีเชม 
(Eguisheim)ประเทศฝร่ังเศส หมู่บ้านท่ีได้รับการขนานนามว่าเป็น อีกหนึ่งหมู่บ้านท่ีสวยท่ีสดุของฝร่ังเศส อีก
ทัง้ยงัเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับความนิยมในหมู่นกัทอ่งเท่ียวแหง่หนึง่ของแคว้นอลัซาสอีกด้วย ทา่นจะได้ชมชมความ
งดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคดเคีย้วของหมู่บ้าน ต่ืนตาไปกับความงดงามของเหลา่อาคาร บ้านเรือนท่ี
ยงัคงกลิ่นอายความเป็นยุคกลางไว้เป็นอย่างดี ชมความเก่าแก่ของอาคารไม้โบราณท่ีแต่งแต้มด้วยสีสนัสี
สดใส ชมลานน า้พท่ีุสร้างในแบบเรเนสซองเดินทางตอ่สูเ่มืองริควีร์ (Riquewihr) เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่ง
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แคว้นอลัซาคท่ีมีช่ือเสยีงในฝร่ังเศส นัง่รถผา่นชมบริเวณไร่องุน่ท่ีปลกูกันตามแนวไหลเ่ขาท่ีลดหลัน่ไปมา ก่อน
น าท่านเข้าไปเดินเลน่ในตวัเมืองเก่าท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม บรรยากาศ
ภายในหมู่บ้านจะคล้ายกับเดินเข้าไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เน่ืองจากบ้านเกือบทุกหลงัจะ
ตกแต่ง และประดบัประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊ กตาหรือของชิน้เล็กชิน้น้อยท่ีน่ารักๆเต็มไปหมดจากนัน้เดินทางสู่
เมืองไฟร์เบริก์ (FREIBURG) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก STADT FREIBURGหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ไฟท์บรูก – น า้ตกไรน์ – อินเทอร์ลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen)ชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) น า้ตกท่ีใหญ่
ท่ีสดุในยโุรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกิดจาก แม่น า้ไรน์ทัง้สายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน า้า
ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุในยโุรป  อิสระให้ทา่นได้ช่ืนชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken)เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 7 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ลูเซิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่
ยอดเขาจุงฟราวด์ (Jungfrau)เเละเม่ือปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงฟราวด์ เป็นพืน้ท่ี
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ี มี
ความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเส้นทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะได้ผ่านชมธาร
น า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงฟราวด์ยอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สงูท่ีสดุในยุโรป (Top 
of Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสงูถึง 3 ,571 เมตร 

สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลายน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลูเซิร์น 
(Lucerne)เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา 
จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
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อนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอยา่งกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผา่นแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อัน
งดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนัง,   มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITYหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 ลูเซิร์น – น่ังรถไฟไต่เขาริกิ – ซูก – สนามบินซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว(Vitznau) จากนัน้น่ังรถไฟไต่เขาริกิ(Rigi)ท่ีถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ี
เก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป และยงัเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา 
ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (RigiKulm)นีมี้ท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลได้ว่า 
ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains)เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขาอ่ืนๆ ได้รอบ 360 
องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug โดยสถานท่ีแห่งนีเ้คยเป็น
สถานท่ีถ่ายท าละครเร่ือง “อยา่ลมืฉนั” และ “รัตนาวดี” ด้วย ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นลงจากเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านลงจากเขาโดยการน่ังกระเช้า สัมผัสบรรยากาศของทิวทัศน์ที่สวยอีกเส้นทาง จากนัน้เดินทาง
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ต่อสู่เมืองซุก (Zug)เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีคอ่นข้างต ่าจึงถือเป็นท่ี
ตากอากาศท่ีนิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอด
เรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower)

แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสี
น า้เงินขาวโดนเดน่ตดักบัสหีลงัคาสนี า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอยา่งยิ่ง 

16.30 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินซูริค เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund)และมีเวลาช๊อปปิง้สินค้าปลอดภาษี (Duty 

Free)ภายในสนามบิน 
22.15น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 86 

.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 05พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.55 น. และถึงดไูบ เวลา 07.10น. ** 
  

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.25น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลีย่นเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 
.** คณะเดินทางวนัท่ี 16ต.ค. 62 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี EK370 เวลา 08.45น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
18.15น. ** 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 05-13พ.ย., 18-26 พ.ย., 25 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63ออกเดินทาง เวลา 09.30น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40น. ** 
.** คณะเดินทางวนัท่ี 02ธ.ค. 62 ออกเดินทางด้วยเท่ียวบินท่ี EK370 เวลา 08.50น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
17.55น. ** 

19.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

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

อัตราค่าบริการ THE MOST ATTRACTIVE EUROPE 
ออสเตรีย เยอรมนี ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 
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ท่านละ ท่านละ 

05-13 ส.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 43,900.- 10,900.- 

17-25 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 41,900.- 10,900.- 

16-24 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 42,900.- 10,900.- 

05-13 พ.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 10,900.- 

18-26 พ.ย. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 10,900.- 

02-16 ธ.ค. 62 58,888.- 58,888.- 58,888.- 41,900.- 10,900.- 

25 ธ.ค. 62-02 ม.ค. 63 73,900.- 73,900.- 73,900.- 49,900.- 10,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า(3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (15 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 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 นับจากวันเดนิทางกลับและ
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หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ยจ 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 (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็น

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่

เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลัง 

6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชี

ภายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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4.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้และขอส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอืบัตร

ประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลัง 6 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะ

คะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENTจากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

 

**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  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทูตดว้ย** 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา 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…………………………………………………………………………………………………. 

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…์……………… 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

 

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

 

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

ศกึษา 

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

      ไมเ่คย 

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

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้
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   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


