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มิวนิค | เซนตว์ลูฟ์กงั | ฮลัสตทั | ปราสาทนอยชวานสไตน ์| ป่าด า 
พิชิต 2 ยอดซุกสปิตเซแ่ละจงุเฟรา | ลเูซิรน์ 

 
 
 
 

เดินทาง กุมภาพนัธ ์– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง 63,900.- 

The Jewel of Europe 
เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอรแ์ลนด ์ 

9 วัน 6 คนื 
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วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ   

21.30 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 4 

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วนัท่ี 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบ์วรก์ 

00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924 

**ส าหรบัคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 00.50 น.และไปถึงมิวนิคเวลา 

07.05 น.*** 

06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ช ัว่โมงในวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562) ผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และ

เป็นหน่ึงในเมืองมัง่ค ั่งท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดว้ย

กษัตริยม์ากอ่น กอ่นท่ีจะผนวกเขา้เป็นสว่นหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง 

ท ัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเล่ืองช่ือ ซ่ึงไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ ชมจตุัรสั

มาเรียนพลทัซ ์(Marienplatz) ถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเป็นท่ีตัง้

ของศาลาวา่การเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซ่ึงสรา้งขึ้นในชว่งปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใช ้

เวลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักทอ่งเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร า เม่ือ

นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

     บ่าย เดินทางสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบา้นเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟ์กงั อมาดิ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบ์วรก์ 

วนัที่ 3. ซาลสบ์วรก์ – เซนตว์ูลฟ์กงั – ฮัลสตทั – 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 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

อุส โมสาร์ท” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลสบ์วร์กท่ีมีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เขต

เมืองเกา่ศิลปะบารอคท่ีตัง้อยูบ่นฝั่งแมน่ ้าซลัซาค เมืองซาลสบ์วร์กเคยเป็นท่ีประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิกท่ีส าคญัย่ิงของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั ชมสวนดอกไมมิ้รา

เบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเป็นฉากหน่ึงในการถา่ยท  าภาพยนตร์เร่ือง “มนตร์ักเพลงสวรรค”์ (The Sound of 

Music) ท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MERCURE CENTRALE หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ี 3 ซาลสบ์วรก์ – เซนตว์ลูฟ์กงั – ฮลัสตทั – ฟุสเซน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเซนตว์ูฟกงั อิม ซลัซค์มัเมอรก์ุท(St. Wolfgang im Salzkammergut) มีช่ือมาจาก 

เซนตโ์วลฟ์กงั (heiligen Wolfgang) ช่ือของนักบุญโวลฟ์กงั ท่ีมีชีวิตอยูใ่นชว่งปลายศตวรรษท่ี 10 โดยตวัเมืองนั้น

ตัง้อยูบ่ริเวณชายเขาชาร์ฟแบร์ก (Schafberg mountain)ริมทะเลสาบโวลฟ์กงั (Wolfgangsee) หน่ึงในทะเลสาบท่ีมี

ช่ือเสียงของประเทศออสเตรีย อิสระใหท้า่นเดินชมความสวยงามของเมืองโรแมนติกแห่งน้ีตามอธัยาศยั มีเวลาให ้

ทา่นไดช่ื้นชมเมืองท่ีสวยงามท่ีสุดเมืองหน่ึงของโลกอยา่งเซนตวู์ล์ฟกงัซ่ึงทา่นจะไดรู้สึ้กเหมือนกบัวา่เวลาไดถู้กหยุด

ลงท่ีเมืองแหง่น้ีจนทา่นจะประทบัใจไมรู่ลื้ม ออกเดินทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุ

กวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยูริ่มทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่

เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง 

ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไขมุ่กแห่งออสเตรีย และเป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 

Heritage เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝนั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าทา่นขึ้นกระเชา้ไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK ท่ีตัง้อยูบ่นภูเขาท่ีมีอายุมากกวา่ 7 ,000 ปี มีความสูงกวา่

ระดบัน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดินทางขึ้นสูข่อดเขาเพียง 3 นาที ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความ

สวยงามของเมืองฮลัสตทัท่ีไดร้ับการขนานนามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY 

WALK ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางตอ่ไปยงัเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมืองเกา่มาตัง้แตค่รั้ง

จกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตัง้ปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญท่ี่มีความงดงามทางดา้น

ทศันียภาพ เป็นเมืองสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตัง้แตยุ่คโรมนั และไดใ้ชเ้มืองน้ีเป็นจุด

แวะพกัขนถา่ยสินคา้ และซ้ือขายเกลือมาแตโ่บราณ 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HIRSCH หรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ี 4 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การมิ์ช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสูเ่มืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนี

และออสเตรีย จากนั้น เดินทางขึ้ นปราสาท เพ่ือเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน์ 

ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงส์ขาว ชม

ความวิจิตรพิสดารของหอ้งตา่งๆ ท่ีไดร้ับการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด วา้กเนอร์ ซ่ึงเป็นนัก

ประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานย่ิง 

*** หากคณะไม่สามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินหนา้งาน

ท่านละ 13 ยโูร และถ่ายรปูดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน ***
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ขาหมเูยอรมนั) 

บ่าย น าทา่นตอ่ไปยงัเมืองการมิ์ช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ATLAS GRANDหรือเทียบเทา่ 

 

วนัท่ี 5 การมิ์ช พารเ์ท่น เคียรเ์ช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า - ทิทิเซ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นสู ่สถานีรถไฟซุกสปิตเซ่ เพ่ือโดยสารรถไฟไตเ่ขาเดินทางขึ้นสู ่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

เยอรมนั ใหท้า่นช่ืนชมทศันียภาพท่ีสวยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดบั 2 ,000เมตร น าทา่น

เปล่ียนเป็นกระเชา้เคเบิลคาร์เพ่ือไตร่ะดบัความสูงสูร่ะดบัความสูง 3,000 เมตร ใหเ้วลาทา่นเดินเลน่ถา่ยรูปและช่ืน

ชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซุกสปิตเซ ่นั้นเป็นอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนั

และออสเตรีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาบท่ีตัง้อยูใ่นเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้า่นไดอิ้สระชม

ความงามของบา้นเรือน ชมทศันียภาพของทะเลสาบท่ีมีฉากหลงัเป็นป่าสนอยูบ่นภูเขา ท่ีเรียกวา่ แบล็กฟอร์เรสต ์

สถานท่ีอนัเป็นตน้ก  าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ใหท้า่นไดมี้โอกาสชิมเคก้แบล็กฟอร์เรสตอ์นัขึ้นช่ือ ณ เมืองตน้ต ารับตาม

อธัยาศยั และเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั MARITIM หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ี 6 ทิทิเซ่ – น ้าตกไรน ์– ซริูค – เบิรน์ – อินเทอลาเคน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เพ่ือชมน ้าตกไรน์ (Rhien 

falls) ท่ีมีขนาดใหญสุ่ดในยุโรป จากนั้นน าทา่นเดินทางเท่ียวเมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ น าทา่น

ถา่ยรูปกบัโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ใช ้

เป็นส านักแมชี่ท่ีมีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่น าทา่นสู่จตุัรสัปาราเดพลาทซ ์

(Paradeplatz) เป็นจตุัรัสเกา่แกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงั

เป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญท่ี่สุดในประเทศ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซ่ึงไดร้ับการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 

นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าทา่นชม

บอ่หมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิร์น น าทา่น ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเกา่ ปัจจุบนัเต็ม

ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นยา่นท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น า

ทา่นลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด

และรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการ

ตีบอกเวลาแต่ละครั้ง น าท ่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster ส่ิงก ่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด ์ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครั้งสุดทา้ยของพระเจา้ ไดเ้วลา

อนัสมควรน าทา่นตอ่ไปยงัเมืองอินเทอลาเคน (Interlaken) เมืองท่ีตัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อนัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวง

ของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดวู)์ 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ี 7 อินเทอลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึ้นสู ่

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี ค.ศ.2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดก

โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟทอ่งเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา่

ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึ้นสูย่อดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน ้าแข็งท่ีมีขนาด

ใหญจ่นถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้

น ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย พาทา่นชมวิวท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดบัความสูงถึง 3 ,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรูป 

เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยท่ีท  าการ

ไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ า้เสน้ทางเดิม ใหท้า่นไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

และแตกตา่งกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) เดินทางสูเ่มืองลูเซิร์น (Lucerne) เมือง

ทอ่งเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาทา่นชม

สิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณร์ าลึกถึงการสละ

ชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเทา่ 
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วนัท่ี 8 ลูเซิรน์ – ซุก – สนามบิน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดินทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของ

ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองน้ียงัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีคอ่นขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตาก

อากาศท่ีนิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ทา่นอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู ่

2 ขา้งทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าทา่นชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์าร์กท่ีส าคญั

แหง่หน่ึงของเมือง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซ่ึงเป็นสีน ้าเงินขาวโดนเดน่ตดักบั

สีหลงัคาสีน ้าตาลของบา้นเมืองสวยงามอยา่งย่ิง น าทา่นเขา้ชมร้านท าทองท่ีเกา่แกท่ี่สุดในยุโรป (The Oldest 

house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท  าการตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการ

ตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมนั มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ย

การวาดลายหินออ่นดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายาก และบาง

ช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาใหท้า่นเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ 

Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดับโลกให้ทา่นเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เชน่ Patek Philippe, Franck Muller 

Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 

ฯลฯ 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพ่ือใหท้า่นมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้

ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบิน TG971ง 

** ส าหรบัคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เมษายน 63 จะออกเดินทางเวลา 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 

05.30 น.*** 

 

วนัท่ี 9 กรุงเทพ 

06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดีภาพ 
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ราคาแนะน าเพียง 

The Jewel of Europe  

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

9 วนั 6 คืนคืน โดยสายการบินไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถึ่ง12ปี 

 [มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถึ่ง12ปี 

[มีเตียง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุ2ปี 

แตไ่มถึ่ง7ปี  

[ไมมี่เตียง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ทา่นละ 

วนัท่ี 7-15 ก.พ. 63 63,900 63,900 63,900 63,900 41,450 12,900 

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

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

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

วนัท่ี 16-24 มิ.ย. 63 69,900 69,900 69,900 69,900 47,450 17,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ  

1.        ช  าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้ับเงินมดัจ าแลว้เทา่นั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท  าการจองคิวย่ืนวีซา่

ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัร์โดย

อตัโนมติั 

3. เม่ือไดร้ับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ท่ี กอ่น

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รับผิดชอบ 

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึน 

5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข ัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไมเ่หมือนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะ

และย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจกอ่นการจองไดจ้าก

ทางเจา้หนา้ท่ี 
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6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 

หรือไมส่ะดวกในการเดินทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ช ัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หัวหน้าทวัร์มีความ

จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ช ัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้ 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7%  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท  าหนังสือเดินทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

คา่น ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 2 ช้ิน,  คา่รักษาพยาบาล กรณี

เกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสูญหายในระหวา่งการเดินทาง เป็น

ตน้ 
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3. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเยอรมนี (ผูย่ื้นวีซา่ตอ้งช  าระเงินตรงกบัศูนยย่ื์นวีซา่ในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทิปพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (14 ยูโร) 

7. คา่ทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยูโร) 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

ทางบริษทัขอเก็บค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมติัวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบริษทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้ในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบ่ริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพิจารณา ของสถานทูตงา่ยข้ึน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซา่ หรือ กอ่นเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นตอ้งแจง้

ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซ่ึงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวี

ซา่ท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดึงเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนุมติัวีซา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศท่ี

ตนพ านักหรือศึกษาอยูเ่ทา่นั้น 

4. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 

6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลม่

เกา่ ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค ารอ้ง

ขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่ปกหนังสือ

เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 

หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนั่ งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและชว่งเวลาเดินทาง   
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2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่ง

นอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่ งตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสาย

การบินก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่ท่ี้มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบิน ตอน

เวลาท่ีเช็คอินเทา่นั้น 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปกอ่นการเดินทาง คืนคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนักอ่นเดินทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก  าหนดไว ้(30ทา่นขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู ้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้

คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัร์หรือมดั

จ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้นจริง เชน่ คา่วีซา่และคา่บริการย่ืนวีซา่ / คา่มดัจ า

ตัว๋เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่

ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตุผล

ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ท ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่

ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพ ักแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบั

เสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต

และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะ

แตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเกน้ (เยอรมนี)  

*** ย่ืนวีซ่าเด่ียวแสดงตนท่ีสถานทตูเยอรมนี *** 

ใชเ้วลาท าการอนุมติัวีซ่านบัจากวนัย่ืนประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 

1 ชุด 

ในวนัย่ืนวีซ่าหนงัสือเดินทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทตู  

และระหว่างรอผลการอนุมติัวีซ่า ไม่สามารถดึงหนงัสือเดินทางออกมาได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอย่ายึดติดกบัการย่ืนขอวีซ่าในอดีต 

เพราะสถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยู่เร่ือย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 

2 หนา้ อายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบั  และหนังสือเดินทางจะตอ้งไมช่  ารุด (หนังสือ

เดินทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการย่ืนวีซา่ดว้ย)  
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***ในกรณีท่ีถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน 

นกัศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัใหท้ราบทนัที เพราะการย่ืนขอวีซ่าจะมี

เง่ือนไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าใน

ประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดน้ีรวมไปถึงผูเ้ดินทางท่ีถือพาสปอรต์ต่างชาติดว้ย*** 

 

2. รปูถ่าย รูปถา่ยสี หนา้ตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา้ 90 % ของพ้ืนท่ีรปูถ่าย 

จ านวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน หา้มสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส ์ หรือ

เคร่ืองประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูทัง้ 2 ขา้ง, หา้มตกแต่งรปู, รปูไม่เลอะหมึก ไม่มี

รอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รปูนะคะ เพ่ือความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท  างาน    (ขอเป็น

ภาษาองักฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต 

ใชค้  าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตท่ีย่ืน)  

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุไมเ่กิน 3 

เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการคา้(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท่ี โฉนดท่ีดิน 

เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก  าลงัศึกษาอยูเ่ป็น

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ภาษาองักฤษเทา่นั้น (สถานทูตไมร่บัเอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมีอายุไมเ่กิน 1 เดือน

กอ่นย่ืนวีซา่) 

- กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงิน  

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัว่ไป สว่นตวัของผูเ้ดินทาง ถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน 

รบกวนลูกคา้ท  ารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบญัชีภายใน 15 วนั กอ่นวนันัด

สมัภาษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลอ่ืนในคณะ  ตอ้งท  าเป็นหนังสือรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  GUARANTEE) 

ท่ีออกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบุช่ือเจา้ของบัญชี และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกคา่ใชจ้า่ยให ้โดยชดัเจนฉบับ

ภาษาองักฤษ ตอ้งสะกดช่ือ-สกุลใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

5. หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชีบุค๊แบง๊คข์องลูกคา้มีการแสดงยอดเงินไมค่รบ 6 เดือนลา่สุด (เดือนตอ่เน่ืองดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อ

เป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรบัยอดเงิน 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

 

**สถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีติดลบ บญัชีฝากประจ า, บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 

7. เอกสารส่วนตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบียนบา้น 

-บตัรประชาชน 
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-สูติบตัร (กรณีเด็กอายุต ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา่/มรณะบตัร (ถา้มี) 

-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดา มารดา  

-หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้งคดัหนังสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบับิดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบิดาจะตอ้งคดัหนงัสือ

ยินยอมระบุใหบุ้ตรเดินทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบิดามาดว้ย 

-หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดาและมารดา ท ัง้บิดาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสือระบุยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ตา่งประเทศกบัใคร มีความสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 

-กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูมี้

อ  านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดียว 

 

**กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี บิดาและมารดาจะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า พรอ้มกบั

เดินทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรท่ีสถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพ่ิมเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพ่ิมเติม 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 

5. สถานท่ีเกิด (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศท่ีเกิด…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจุบนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบียน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ท่ีอยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาติของผูมี้อ  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ..................................................... 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 
 

12. อาชีพปัจจุบนั........................................................................................................ 

13. ช่ือบริษทัท่ีท  างาน ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนกัเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยูข่องสถาบนัศึกษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วีซา่เชงเกนท่ีเคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ ัง้แตว่นัท่ี.......................................ถึงวนัท่ี....................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัท่ี หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดินทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ่ื้นออกให(้ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     ส่ิงท่ีชว่ยในการด ารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหาให ้
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   ช าระคา่ท่ีพกัลว่งหนา้แลว้               คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดระหวา่งพ  านกัมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช  าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทัง้ส้ิน ทัง้น้ีบริษทั

เป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านัน้ 
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