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FOCUS ON HALLSTATT 
เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอรแ์ลนด ์

8 วัน 5 คืน 
 

เพยีง 2 คณะเทา่นัน้ เดนิทาง 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 

      30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2562 

 

             ราคาเพยีง 65,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบ์วรก์ - ฮลัสตทั 
วนัที่ 3. ฮลัสตทั –  ลอ่งเรอืทะเลสาป – ขึน้ SKY WALK จดุชมวิว – การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 
วนัที่ 4. การม์ิช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า 
วนัที่ 5. ป่าด า – น า้ตกไรน ์– ป้อมปราการมนูอท - สไตน ์แอมไรน ์– ซุก 

วนัที่ 6. ซุก – ยอดเขาริกิ – ลอ่งเรอืสูเ่มืองลเูซิรน์ 

วนัที่ 7. ลเูซิรน์ – สนามบินซูรคิ 
วนัที่ 8. กรุงเทพ 
 
 

 



  2  FOCUS ON HALLSTATT เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน TG                               [GQ3MUC-TG010]                    
 

วันที ่1 กรุงเทพฯ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประต ู4 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บินไทย พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – มวินิค – ซาลสบ์วรก์ - ฮัลสตัท 
00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 
06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองมิวนิค 

(Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รอง

จากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเ รียเคยเป็นรฐั

อิสระปกครองดว้ยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวัฒนธรรมเป็นของ

ตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลื่องชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ์น าท่านเข้าสู่โลก

แห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตั้งอยู่ติดกับอาคารส  านักงานใหญ่

ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนตแ์ทบทุกรุ่นจัดแสดง

อยู่ โดยพืน้ที่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพืน้ที่ต่างๆในการจัดแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย ,์ โซนมอเตอรไ์ซค ์

BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition จากน้ันชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็น

จดุเริ่มตน้ของประวติัศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บรเิวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

งดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชม

ตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย เดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสารท์” ที่มี

ชื่อเสยีงกอ้งโลก น  าเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่า ของเมืองซาลสบ์วรก์ ที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบา

รอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น  า้ซลัซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นที่ประทบัถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตน์ิกาย

คาทอลกิที่ส  าคญัย่ิงของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมนั น  าท่านถ่ายรูปกบับ้านเกิดโมสารท์ (Mozart’s Birthplace)  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูทอดออสเตรีย)  

 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี 

ท่ีพัก ท่ีพัก Heritage Hotel Hallstatt โรงแรมตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้านฮัลสตัท  

และคณะนีโ้รงแรมรองรับได้เพียง 18 ห้องพักคู่ 2 ห้องพักเดี่ยวเท่าน้ัน รีบจองก่อนห้องจะเต็ม 

https://www.hotel-hallstatt.com/en/index.html 

Heritage Hotel Hallstatt ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่ 3 หลัง (ไม่สามารถระบุได้ว่าเข้าพักอาคารไหน) 

1.Haus Kainz เป็นอาคารหลักซ่ึงประกอบด้วยห้องอาหารเช้า คาเฟ่ บาร ์ห้องซาวน่า เคบินอินฟราเรด และลิฟต ์ 

https://www.hotel-hallstatt.com/en/index.html
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2. Haus Stocker เป็นอาคารเก่าแก่ท่ีสุดของ Hallstatt อายุกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ห่างจากอาคารหลักโดยใช้เวลาเดิน 3 
นาที ไม่มีลิฟต ์

3.Haus Seethaler ตัง้อยู่บนเนินเขา ตัง้อยู่ห่างจากอาคารหลักโดยใช้เวลาเดิน 5 นาที ไม่มีลิฟต ์

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทาง 
แจง้ยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 
แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ยทัง้หมด 
 

วันที ่3 
ฮัลสตัท –  ล่องเรือทะเลสาป – ขึน้ SKY WALK จุดชมววิ –  
การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 
 

เดินเลน่ยามเชา้ที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้ม
ดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอรอ์อสเตรยี และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน น  าท่านล่องเรือ
ทะเลสาปท่ีเมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE 
VIEW *** หากไม่สามารถลอ่งเรอืไดใ้นวนันัน้ๆ ทางบรษัิทขอคืนเงินให ้ท่านละ 5 ยโูร*** จากนัน้น  าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชม
วิว SKY WALK ที่ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีอายมุากกว่า 7,000 ปี มีความสงูกว่าระดับน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการ
เดินทางขึน้สู่ขอดเขาเพียง 3 นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดร้ับการขนานนามว่าเป็น UNESCO 

WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK *** หากกระเชา้ไฟฟ้าไม่หยุดท าการ หรือไม่สามารถขึน้สู่จุดชมวิว sky 
walk ไดท้างบรษัิทขอคืนเงินใหท้่าน ท่านละ 12 ยโูร  ***  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (เมนู ปลาเทาต)์ 
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรลเป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ออสเตรยีตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น  า้อิน ซึ่งค  าว่าอินสบ์รูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น  า้อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์  าคญัของเมืองอินสบ์รูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้โดยจักรพรรดิ 
Friedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 15 ส  าหรบัเป็นที่ประทบัของผูป้กครองแควน้ทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 น าเดินทางสูเ่มืองการมิ์ช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) เมอืงพกัตากอากาศอนัเลื่องชื่อของเยอรมน ี

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั HOTEL AM BADERSEE หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 การม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่  (Zugspitze) ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ใหท้่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด 2 ขา้ง
ทาง ระดบัความสงูเกือบ 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขา
ซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึ่งพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว นักสกีจากทั่วโลกนิยมมาเล่น
สกีที่เขาแห่งนี ้ดว้ยความสวยงามของธรรมชาติ ทิวทศันบ์นยอดเขาซุกสปิตเซน่ี ้
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตั้งอยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความ

งามของบา้นเรอืน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต  ์สถานที่อันเป็นตน้
ก าเนิดนาฬิกากุ๊กก ูใหท้่านไดมี้โอกาสชิมเคก้แบลก็ฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต ารบัตามอธัยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้
สนิคา้ที่ระลกึ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั  MARITIM หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 ป่าด า – น า้ตกไรน ์– ป้อมปราการมูนอท - สไตน ์แอมไรน ์– ซุก 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น  าท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเลก็ๆที่ตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดติ์ดกับพรมแดน
เยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนในเมืองนัน้ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนอซองซแ์ละศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาด
ตามผนงัของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนั้นแลว้เมืองนีย้ังมีชื่อเสียงจากการที่เป็นที่ตั้งของ
น ้าตกไรน ์(Rhine Fall) ซึ่งเป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป  น าท่านชมน ้าตกไรน ์(RhineFall) น า้ตกที่ใหญ่สวยงามและต่ืนตาต่ืน
ใจซึ่งเกิดจากแม่น  า้ไรนท์ั้งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรปและไดช้ื่อว่าเป็นน า้ตกที่
สวยงามที่สดุในยโุรปกลางดว้ย อิสระใหท้่านไดช้ื่นชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย   หลงัจากนั้นน  าท่านชมป้อม
ปราการชาฟฟ์เฮาเซิน หรือป้อมปราการมูนอท (Munot) ป้อมปราการบนเนินริมแม่น  า้ไรน ์ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองชาฟฟ์
เฮาเซนโดยป้อมปราการนีเ้ป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ยงัคงความสวยงามไวอ้ย่างดี ถกูสรา้งในสมยัยคุกลางในศตวรรษที่ 15 ระหว่าง 
ค.ศ.1564 -1589 เพื่อป้องกันการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากนั้นแลว้จุดชมเมืองจากเนินของป้อมปราการเมื่อมองลงมายัง
ดา้นลา่งสามารถเห็นความสวยงามของวิวทิวทศันเ์มืองชาฟฟ์เฮาเซินไดท้ัง้เมืองเลยทีเดียว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองสไตน ์แอมไรน์ (Stein Am Rhein) ตั้งอยู่ปากแม่น  า้ไรน ์เป็นเมืองเล็กๆ แต่เต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ห์

เป็นอย่างมาก เมืองที่มีอาคารบา้นเรือนเต็มไปดว้ยศิลปะ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า มีลานหินกวา้ง มีน  า้พุโบราณประดับเป็น
ระยะๆ มีอาคารบา้นเรอืนตัง้แต่สมยัยคุกลางอยู่สองฝ่ังถนน ชื่นชมกบัการอนรุกัษ์อาคารบา้นเรือนที่มีภาพเขียนเฟรสโกบนฝาผนัง
ตกึไวอ้ย่างดีเย่ียม เป็นภาพเขียนที่สวยงามโดดเด่น หรือ เรียกไดว้่าไม่เหมือนเมืองอื่นๆเลยในสวิตเซอรแ์ลนด ์หรือแมก้ระทั่งใน
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ยโุรปเองก็ตาม เดินทางต่อสูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้ังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยม
ของเหล่าเศรษฐี คนดังส  าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะ เห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่อง
ธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของ
หอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสนี  า้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสหีลงัคาสีน  า้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างย่ิง มี
เวลาใหท้่านเดินขึน้บนัไดสูจ่ดุชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก น  าท่านเข้าชม
โบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์ักด์ิสิทธ์ิที่ส  าคัญของเมือง ตัวโบสถส์รา้งขึน้ตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการ
ก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส  าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาว
สวิสยงัมีความเชื่ออีกว่า  ถา้ใครมีเรื่องทกุขร์อ้นใดๆ หรอืเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วยบรรเทาใหดี้ขึน้อย่างรวดเร็ว 
(กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้ชม) น  าท่านเข้าชมร้านท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป (The Oldest 

house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลยีน มีซุม้ประตแูละเสาโรมัน มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ย
มือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะล  า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่าน
เดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล  า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นน  าระดับโลกใหท้่านเลือก
ซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck 
เคก้ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณแ์ละมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี ้ เช่น Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการท าฟารม์ผลไม ้ทั้งสตอเบอรร์ี่ , บูลเบอรร์ี่, 
ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 ซุก – ยอดเขาริก ิ– ล่องเรือสู่เมอืงลูเซิรน์  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้น่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ใน
มลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดับน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons 
Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องยอดเขาอื่นๆ ไดร้อบ 360 
องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองบนยอดเขา (สวิสฟองดูรชี์ส) 
บ่าย น าท่านลงจากเขาเพื่อลงเรอืที่ท่าเรือหมู่บ้านวิทซน์าว (Vitznau) น าท่านลอ่งเรอืสูเ่มืองลเูซิรน์ ชมความงดงามของทัศนียภาพอยู่

ท่ามกลางหบุเขาที่โอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตสุ (Mount Pilatus)ระหว่างล่องเรือจนถึงท่าเทียบเรือ
เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying 

Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณร์  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์
(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซือ้
สนิคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ASTORIA HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วันที ่7 ลูเซิรน์ – สนามบินซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบิน TG971 

วันที ่8 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพ   
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FOCUS ON HALLSTATT 
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

8 วัน 5 คืน   โดยสายการบินไทย 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

วันที ่29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 12,900.- 

วันที ่30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 12,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ า เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
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) 
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 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% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

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

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผูย่ื้นวีซ่าตอ้งช าระเงินตรงกับศูนยย่ื์นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (10 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

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 
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สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ 20,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ยทัง้หมด 
3. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

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

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

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

6. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
7. 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)ี  

*** ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า VFS Global (จามจุรสีแควร)์*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซี่ามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

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 างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ พืน้หลังสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  

หา้มสวมแวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหู

ท ัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก ถา่ยจาก

รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

- กรณีทีเ่ป็นเกษตรกร กรณุาแนบใบขึน้ทะเบยีนเกษตรกรมาดว้ย 

 

*** กรณีลูกคา้สญัชาตไิทย ทีก่ าลงัศกึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ  จะไมส่ามารถยืน่ขอวี

ซา่ทีไ่ทยได ้ทา่นจะตอ้งไปยืน่ขอวซีา่ในประเทศทีท่า่นก าลังศกึษาหรอืท างานอยู ่*** 

 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

-กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่น ัน้ พรอ้มกบัมตีราประทบัจาก

ธนาคาร ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบัญชโีดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 

15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

-กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 

3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับ

จากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย พรอ้ม

หนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพันธ ์

-กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัว

จรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกับจาก

ธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของบรษัิททีอ่อกคา่ใชจ้่าย) หรอื หนังสอืรับรอง

ทางการเงนิ (Bank certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบ
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ทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้่ายเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

**Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์เกีย่วกบั

การยืน่ขอวซีา่ของบุตร รบกวนเดนิทางมายืน่วซี่าดว้ยกนักบับุตรดว้ยท ัง้สองทา่น  

ไมม่ยีกเวน้ทกุกรณี (ส าคญัมาก)** 
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซี่ามากอ่น กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท า

การจองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ 

อาจจะมผีลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ 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. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน........................................................................................................ 

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

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


