
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAY HELLO TO 
HALLSTATT

เยอรมน ีออสเตรยี 
สวติเซอรแ์ลนด ์

8 วนั 5คนื 

  
  
  
  

 QE3MUC

HILIGHT 

• บนิตรงสูเ่มอืงมวินคิ เมอืงหลวงแควน้

บาวาเรยี ประเทศเยอรมนี

•เต็มอมิกบัธรรมชาต ิทสีุดแสนงดงาม

ของฮลัสตทั (Hallstatt) 

โลกอายุกวา่ 4,

•เ ข้า ช ม ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น ์

(Neuschwanstein Castle) 

ปราสาทเจา้หญงิดสินยี ์

•เทยีวลูเซริน์ (

อนัดบัหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์

• ชมนําตกไรน ์

ใหญท่สีดุในทวปียโุรป

•สมัผสัยอดเขารกิ ิ

แหง่ขนุเขาสวติเซอรแ์ลนด์

SAY HELLO TO 
HALLSTATT 

เยอรมน ีออสเตรยี 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 

คนื  

โดยสายการบนิไทย

เดนิทาง: กรกฎาคม 

ราคาเรมิตน้เพยีง 
  
  
  

MUC-TG009 หนา้ 1 จาก 16 

 

 

บนิตรงสูเ่มอืงมวินคิ เมอืงหลวงแควน้

บาวาเรยี ประเทศเยอรมน ี

เต็มอมิกบัธรรมชาต ิทสีุดแสนงดงาม

Hallstatt) หมูบ่า้นมรดก

,500 ปี  

เ ข้า ช ม ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น ์

Neuschwanstein Castle) ตน้ตํารบั

ปราสาทเจา้หญงิดสินยี ์

(Luzern) เมอืงทอ่งเทยีว

อนัดบัหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ชมนําตกไรน ์(Rhein fall) นําตกที

ใหญท่สีดุในทวปียโุรป 

สมัผสัยอดเขารกิ ิ(Rigi klum) ราชนิี

แหง่ขนุเขาสวติเซอรแ์ลนด ์

โดยสายการบนิไทย[TG] 

กรกฎาคม –ธนัวาคม 

ราคาเรมิตน้เพยีง 49,900.- 



 
 
 
 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 6-13 ส.ค. 62 

วนัท ี 13-20 ก.ย. 62 

วนัท ี 18-25 ต.ค. 62  

วนัท ี 1-8 , 8-15 , 15-22 พ.ย. 62 , 29 

วนัท ี 6-13 ธ.ค. 62  

 

 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 กรงุเทพฯ 

2 กรงุเทพฯ – มวินคิ – ซาลสบ์วรก์

3 ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาป
ฮลัสตทั – ฟุสเซน่ 

4 
ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์
โดเนาวช์งิเกน้ 

5 โดเนาวช์งิเกน้ – นําตกไรน ์

6 เซนท์กลัเลน– ซูก – เขาริก ิ 
ลอ่งเรอืสูเ่มอืงลเูซริน์– แองเกลิเบริก์

7 แองเกลิเบริก์ –สนามบนิซูรคิ 

8.  กรงุเทพ 
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, 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62 , 30 พ.ย. -7 ธ.ค. 62 

 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั 
  

ซาลสบ์วรก์  O 

ลอ่งเรอืทะเลสาป O O 

ปราสาทนอยชวานสไตน ์–  O O 

นําตกไรน ์–เซนทก์ลัเลน O O 

เขาริก ิ –ว ิทซ์เนาว ์ –
แองเกลิเบริก์ O O 

สนามบนิซูรคิ  O  
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  51,900 

 51,900 

 52,900 

  49,900 

 49,900 

คาํ โรงแรมทพีกั 
  

O 
AUSTRIA TREND 

MITTE 
หรอืเทยีบเทา่ 

O 
 
 LUITPOLD PARK 

หรอืเทยีบเทา่ 

O 
WYNDHAM 

GARDEN 
หรอืเทยีบเทา่ 

O 
 

RADISSON  BLU 
หรอืเทยีบเทา่ 

X 
 

TERRACE 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพ 
21.30น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 

ประต ู4 เคานเ์ตอร ์

วนัท ี2 กรงุเทพฯ – มวินคิ 

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุ

*** สําหรบัคณะทเีดนิทางตงัแตเ่ดอืนพฤศจิ

น. และถงึมวินคิ

07.05น.  

 

 

ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี

5 ชวัโมงในวันท ี

ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสาม

ของประเทศ (

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทจีะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนงึของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอั

ชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์

นครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึ

สรา้งขนึในชว่งป

นักทอ่งเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตบีอกเวลา 

17.00 น. อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศัย

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ

บา่ย 

 

เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ 

เอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์

ทมีคีวามหมายว่า 

ซาลสบ์วร์กเคยเป็นทปีระทับถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นิกาย

คาทอลกิทสํีาคัญยงิของบรรดาประเทศทใีชภ้าษาเยอรมัน 

Garden)ซงึเป็นฉากหนงึในการถ่ายทําภาพยนต

Music) ทโีดง่ดังไปทัวโลก

คาํ รับประทานอ

ทพีกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก 

วนัท ี3 ซาลสบ์วรก์ –

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั 

รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที

โรแมนตกิทสีดุใน 
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คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

มวินคิ – ซาลสบ์วรก์ 

ออกเดนิทางสูก่รงุมวินคิ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 924

สําหรบัคณะทเีดนิทางตงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

งมวินคิเวลา 06.45 น. *** 

ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 

ชวัโมงในวันท ี31 มนีาคม 2562) ผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงมวินคิ 

ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสาม

(รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึงในเมืองมังคังทีสุดของยุโรป ซงึมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทจีะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนงึของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์

จตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz)ถอืว่าเป็นจุดเรมิตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของ

นครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึ

สรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 

นักทอ่งเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตบีอกเวลา 

อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรี

วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทมีชีอืเสยีงกอ้งโลก นําเทยีวชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์

ทมีคีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทตีังอยู่บนฝังแมนํ่าซัลซาค เมอืง

ซาลสบ์วร์กเคยเป็นทปีระทับถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นิกาย

คาทอลกิทสํีาคัญยงิของบรรดาประเทศทใีชภ้าษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมม้ริาเบล

ซงึเป็นฉากหนงึในการถ่ายทําภาพยนตรเ์รอืง “มนตรั์กเพลงสวรรค์

ทโีดง่ดังไปทัวโลก 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก AUSTRIA TREND MITTE หรอืเทยีบเทา่

– ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปฮลัสตทั – ฟสุเซน่

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ฮลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 

รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที

โรแมนตกิทสีดุใน Salzkammergutเขตทอียูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 
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คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิไทย 

สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

4 

กายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 00.50 

เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 6 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 

ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่

ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสาม

และเป็นหนึงในเมืองมังคังทีสุดของยุโรป ซงึมี

พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทจีะ

ผนวกเขา้เป็นสว่นหนงึของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้น

นเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์

ถอืว่าเป็นจุดเรมิตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของ

นครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึ

ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซงึจะมี

นักทอ่งเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 

อสิระทา่นเลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นม และของฝากตามอธัยาศัย 

ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรี

ทมีชีอืเสยีงกอ้งโลก นําเทยีวชมความงามของเมอืงซาลสบ์วรก์

เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทตีังอยู่บนฝังแมนํ่าซัลซาค เมอืง

ซาลสบ์วร์กเคยเป็นทปีระทับถาวรของอาร์คบชิอป และ เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิต์นิกาย

ชมสวนดอกไมม้ริาเบล(Mirabell 

มนตรั์กเพลงสวรรค”์ (The Sound of 

หรอืเทยีบเทา่ 

ฟสุเซน่ 

หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี เมอืงทตีังอยู่

รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที

เขตทอียูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง 



 
 
 
 

 
 

ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืนทีมรดกโลกของ 

Cultural-Historical Heritage 

ท่านลอ่งเรอืทะเลสาปทเีมอืงฮ ั

นามวา่เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW 

ในวนันนัๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหาร

บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืง

ตังแต่ครังจักรวรรดโิรมัน เป็นทตีังปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ย

ใหญ่ทีมคีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ 

รุง่เรอืงในอดตีตังแตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนเีป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซอืขายเกลอืมาแต่

โบราณ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

ทพีกั นําทา่นเดนิทา

วนัท ี4 ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

 นําทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา 

ประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 

นอยชวานสไตน ์

ในดสินียแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย 

ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท ี

ไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรง

โปรดปรานยงิ 

(หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธคินืเงนิ

หนา้งานทา่นละ 

กลางวนั รับประทานอาหารก

บา่ย นําทา่นตอ่ไปยงัเมอืง

คาํ รับประทานอาหาร

ทพีกั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก

วนัท ี5 โดเนาวช์งิเกน้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

 นําท่านเดนิทางเขา้สู่

สวติเซอรแ์ลนดต์ดิกับพรมแดนเยอรมนี 

ศลิปะแบบเรเนอซองซแ์ละศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆทบีอก

เรอืงราวของชาวเมอืงอย่างสวยงาม นอกจากนันแลว้เมอืงนียังมชีอืเสยีงจากการทเีป็นทตีังของ
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ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืนทีมรดกโลกของ 

Historical Heritage เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน

ลอ่งเรอืทะเลสาปทเีมอืงฮลัสตทัและชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัททไีดร้ับการขนาน

UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การลอ่งเรอื หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได้

ในวนันนัๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยูโร*** 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงฟุสเซ่น (Fussen)

ตังแต่ครังจักรวรรดโิรมัน เป็นทตีังปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ย

ใหญ่ทีมคีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทเีคยมคีวาม

รุง่เรอืงในอดตีตังแตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนเีป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซอืขายเกลอืมาแต่

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักLUITPOLD PARKหรอืเทยีบเทา่

ปราสาทนอยชวานสไตน ์– โดเนาวช์งิเกน้ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทสีวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ

ประเทศเยอรมนีและออสเตรยี จากนันเดนิทางขนึปราสาทเพอืเขา้ชมความสวยงามของ

นอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle)นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา

ในดสินียแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย 

ซงึเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท ี2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ที

ไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรง

หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธคินืเงนิ

หนา้งานทา่นละ 13 ยโูร) 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ขาหมเูยอรมนั

นําทา่นตอ่ไปยงัเมอืงโดเนาวช์งิเกน้ (Donaueschingen)เมอืงเล็กๆทางตอนใตข้องเยอรมนี

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักWYNDHAM GARDENหรอืเทยีบเทา่

โดเนาวช์งิเกน้ – นําตกไรน ์– เซนทก์ลัเลน 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen)เมอืงเล็กๆทตีังอยู่ทางเหนือของ

สวติเซอรแ์ลนดต์ดิกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนในเมอืงนันตกแต่งดว้ย

ศลิปะแบบเรเนอซองซแ์ละศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆทบีอก

เรอืงราวของชาวเมอืงอย่างสวยงาม นอกจากนันแลว้เมอืงนียังมชีอืเสยีงจากการทเีป็นทตีังของ
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ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืนทีมรดกโลกของ UNESCO 

เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝันนํา

และชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัททไีดร้ับการขนาน

การลอ่งเรอื หากไมส่ามารถลอ่งเรอืได้

Fussen)ประเทศเยอรมนี เมอืงเกา่มา

ตังแต่ครังจักรวรรดโิรมัน เป็นทตีังปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ย

เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทเีคยมคีวาม

รุง่เรอืงในอดตีตังแตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนเีป็นจดุแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซอืขายเกลอืมาแต่

หรอืเทยีบเทา่ 

เมอืงเล็กๆทสีวยงามบรเิวณเขตชายแดนของ

จากนันเดนิทางขนึปราสาทเพอืเขา้ชมความสวยงามของปราสาท

นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทรา

ในดสินียแ์ลนด ์ซงึปราสาทนอยชวานสไตน์ ตังตระหง่านอยูบ่นยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย 

ขาว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ที

ไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซงึเป็นนักประพันธเ์พลงททีรง

หากคณะไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธคินืเงนิ

ขาหมเูยอรมนั) 

เมอืงเล็กๆทางตอนใตข้องเยอรมน ี

หรอืเทยีบเทา่ 

เมอืงเล็กๆทตีังอยู่ทางเหนือของ

โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนในเมอืงนันตกแต่งดว้ย

ศลิปะแบบเรเนอซองซแ์ละศลิปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆทบีอก

เรอืงราวของชาวเมอืงอย่างสวยงาม นอกจากนันแลว้เมอืงนียังมชีอืเสยีงจากการทเีป็นทตีังของ



 
 
 
 

 
 

นําตกไรน์ (Rhine Fall) 

(RhineFall)นําตกทใีหญส่วยงามและตนืตาตนืใจซงึเกดิจากแมนํ่าไรน์ทังสายไหลผ่านหนา้ผาก

วา้ง 150 เมตร จงึเป็นนําตกขนาดใหญท่สีดุในยโุรปและไดช้อืวา่เป็นนําตกทสีวยงามทสีดุในยโุรป

กลางดว้ย อสิระใหท้า่นไดช้นืชมความงามของนําตกแ

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคา

บา่ย นํ าท่ าน เดินทางสู่

ตะวันออกเฉียงเหนอืของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชอืเมอืงนันไดม้าจากนักบญุทมีาเผยแพร่ศาสนาเมอื

สมยัศตวรรษท ี

จะเปลยีนไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักร ้

วหิารเซนทก์ลัเลน 

วหิารนันตกแต่งดว้ยศลิปะ

จากนันนําทา่นเขา้

นบัวา่เป็นหอ้งสมดุทเีกา่แก ่อาจจะเรยีกไดว้า่รวยและเกา่แกท่สีุดในโลกแหง่หนงึ

Library is one of the richest and oldest in the world

ตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลัก หนิออ่น และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขยีนเฟรสโกท้อีอกแบบแ

โดยศลิปินทมีชีอืเสยีงชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็น

ทเีก็บรวบรวมถงึหนังสอืต่างๆและเอกสารสําคัญ มากกว่า 

การขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 

ทางบรษิทัขอคนืเงนิทา่นละ่ 

คาํ รับประทานอาหาร

ทพีกั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก 

วนัท ี6 เซนทก์ลัเลน 

แองเกลิเบริก์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

 เดนิทางต่อสูเ่มอืงซุก 

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนยีภาพแลว้ 

ภาษีทคีอ่นขา้งตําจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนียิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลกมากมายมา

เยอืน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่

เมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก 

สงูของหอถงึ 52 

นําตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยงิ มเีวลาใหท้า่นเดนิขนึบนัไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา

ททีา่นจะสามารถเห็นววิทสีวยงามโดยรอบของเมอืงซกุ 

ไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาทเีกา่แกท่สีดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดับ 

นิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนําทะเล 

(RigiKulm)นมีทีมีาจากคําว่า 
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Rhine Fall) ซึงเป็นนําตกทีใหญ่ทีสุดในยุโรป 

นําตกทใีหญส่วยงามและตนืตาตนืใจซงึเกดิจากแมนํ่าไรน์ทังสายไหลผ่านหนา้ผาก

เมตร จงึเป็นนําตกขนาดใหญท่สีดุในยโุรปและไดช้อืวา่เป็นนําตกทสีวยงามทสีดุในยโุรป

กลางดว้ย อสิระใหท้า่นไดช้นืชมความงามของนําตกและถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

นํ าท่ าน เดินทางสู่ เ มือง เ ซ นท์ก ัล เ ลน (St.Gallen)เ มือ งทีตั ง อยู่ ใ นหุ บ เ ขาทา งทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชอืเมอืงนันไดม้าจากนักบญุทมีาเผยแพร่ศาสนาเมอื

สมยัศตวรรษท ี7 ซงึเมอืงนนัีนเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยคุสมัยยโุรปกลางกอ่น

จะเปลยีนไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักรอ้ยแทนในยุคหลัง

วหิารเซนทก์ลัเลน (Convent of St. Gall)อนัศักดสิทิธ ิภายนอกนันโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัว

วหิารนันตกแต่งดว้ยศลิปะแบบบาโรค(Baroque) และไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย 

จากนันนําทา่นเขา้ชมหอสมดุโบราณ(Abbey Library หรอื Stifsbibl

นบัวา่เป็นหอ้งสมดุทเีกา่แก ่อาจจะเรยีกไดว้า่รวยและเกา่แกท่สีุดในโลกแหง่หนงึ

Library is one of the richest and oldest in the world

ตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลัก หนิออ่น และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขยีนเฟรสโกท้อีอกแบบแ

โดยศลิปินทมีชีอืเสยีงชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็น

ทเีก็บรวบรวมถงึหนังสอืต่างๆและเอกสารสําคัญ มากกว่า 170,000 

การขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983(หากไมส่ามารถเขา้ชมมหาวหิารและหอ้งสมุดได ้

ทางบรษิทัขอคนืเงนิทา่นละ่ 10 CHF) 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก RADISSON  BLUหรอืเทยีบเทา่

เซนทก์ลัเลน – ซูก – ยอดเขารกิ ิ– วทิซเ์นาว ์– ลอ่งเรอืสูเ่มอืงลเูซริน์ 

แองเกลิเบริก์ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เมอืงซุก (Zug)เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทสีวยงามราวกับเทพนยิายตังอยูท่างภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนยีภาพแลว้ 

ภาษีทคีอ่นขา้งตําจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนียิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลกมากมายมา

เยอืน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 ขา้งทาง จนเป็นเรอืงธรรมดาไปเลย

หอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทสํีาคัญแ

52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซงึเป็นสนํีาเงนิขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสี

นําตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยงิ มเีวลาใหท้า่นเดนิขนึบนัไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา

ททีา่นจะสามารถเห็นววิทสีวยงามโดยรอบของเมอืงซกุ จากนนัน ั

ไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาทเีกา่แกท่สีดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดับ 2 รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐ

นิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนําทะเล 

นมีทีมีาจากคําว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิแิหง่ภูเขา
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ทีสุดในยุโรป นําท่านชมนําตกไรน ์

นําตกทใีหญส่วยงามและตนืตาตนืใจซงึเกดิจากแมนํ่าไรน์ทังสายไหลผ่านหนา้ผาก

เมตร จงึเป็นนําตกขนาดใหญท่สีดุในยโุรปและไดช้อืวา่เป็นนําตกทสีวยงามทสีดุในยโุรป

ละถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

เ มือ งทีตั ง อยู่ ใ นหุ บ เ ขาทา งทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของสวติเซอรแ์ลนดโ์ดยชอืเมอืงนันไดม้าจากนักบญุทมีาเผยแพร่ศาสนาเมอื

ซงึเมอืงนนัีนเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยคุสมัยยโุรปกลางกอ่น

อยแทนในยุคหลังนําทา่นเขา้ชมมหา

อนัศักดสิทิธ ิภายนอกนันโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัว

และไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย 

Stifsbibliotek)โดยหอ้งสมดุนี

นบัวา่เป็นหอ้งสมดุทเีกา่แก ่อาจจะเรยีกไดว้า่รวยและเกา่แกท่สีุดในโลกแหง่หนงึ(Abbey 

Library is one of the richest and oldest in the world) ภายหอ้งโถงของหอ้งสมดุ

ตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลัก หนิออ่น และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขยีนเฟรสโกท้อีอกแบบและเขยีน

โดยศลิปินทมีชีอืเสยีงชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็น

000 เล่ม และหอ้งสมุดนียังไดรั้บ

หากไมส่ามารถเขา้ชมมหาวหิารและหอ้งสมุดได ้

หรอืเทยีบเทา่ 

ลอ่งเรอืสูเ่มอืงลเูซริน์ –  

เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทสีวยงามราวกับเทพนยิายตังอยูท่างภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนยีภาพแลว้ เมอืงนยีงัมอีตัราการเก็บ

ภาษีทคีอ่นขา้งตําจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนียิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลกมากมายมา

ขา้งทาง จนเป็นเรอืงธรรมดาไปเลยนําท่านชม

แลนดม์ารก์ทสํีาคัญแหง่หนงึของเมอืง ดว้ยความ

เมตรและความโดดเดน่ ของหลังคาซงึเป็นสนํีาเงนิขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสี

นําตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยงิ มเีวลาใหท้า่นเดนิขนึบนัไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา

จากนนันงัรถไฟไตเ่ขารกิ ิ(Rigi)ทถีอื

รองจากยอดเขาวอชงิตัน ในมลรัฐ

นิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริก ิ

ราชนิแิหง่ภูเขา(Queen of the 



 
 
 
 

 
 

mountains)เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอนืๆ ไดร้อบ 

โนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบน

บา่ย 

 

สมควรแกเ่วลานําทา่นลงจากเขา

ท่านลอ่งเรอืสูเ่มอืง

ยอดเขารกิ ิ(MountRigi)

เทียบเรือเมอืงลูเซิรน์

จากนันพาทา่นชม

เพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการปฏวิัตใินฝรังเศส

เมอืปี ค.ศ.1792

ผ่านแมนํ่ารอยส ์

สะพานไมท้มีหีลังคาทเีกา่แกท่สีดุในยโุรป สรา้งขนึเมอืปี ค

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพ

สวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต

เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางตอ่ไปยงั

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย

ทพีกั นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก

เบริก์เต็มจะเปลยีนไปนอนเมอืงซูรคิหรอืลเูซริน์แทน 

วนัท ี7 แองเกลิเบริก์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ

เลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

13.30 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทยีวบนิ 

*** สําหรบัคณะทเีดนิทางตงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

น. และถงึกรงุเทพเวลา 

วนัท ี8 กรงุเทพ 

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ

 

 

โปรแกรม : SAY HELLO TO HALLSTATT

เยอรมน ีออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์
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เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอนืๆ ไดร้อบ 

โนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนอาหารพนืเมอืง 

สมควรแกเ่วลานําทา่นลงจากเขา นําทา่นเดนิทางเพอืลงเรอืททีา่

สูเ่มอืงลูเซริน์ ชมความงดงามของทัศนียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขาทโีอบลอ้มดว้ย

MountRigi) และยอดเขาพลิาตุส (Mount Pilatus)

เมอืงลูเซิรน์(Lucerne) เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวติเซอร์แลนด ์

จากนันพาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั(Dying Lion of Lucerne)

เพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการปฏวิัตใินฝรังเศส

1792 ชมสะพานไมช้าเปล(Chapel Bridge)ซงึมคีวามยาวถงึ 

แมนํ่ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

สะพานไมท้มีหีลังคาทเีกา่แกท่สีดุในยโุรป สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1333 

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ของ

สวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงแองเกลิเบริก 

อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีักTERRACE หรอืเทยีบเทา่***ในกรณีทโีรงแรมในเมอืงแองเกลิ

เบริก์เต็มจะเปลยีนไปนอนเมอืงซูรคิหรอืลเูซริน์แทน *** 

แองเกลิเบริก์ – สนามบนิซูรคิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษี (

เลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเทยีวบนิ TG971 

สําหรบัคณะทเีดนิทางตงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 

และถงึกรงุเทพเวลา 06.10 น. *** 

ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

SAY HELLO TO HALLSTATT 

เยอรมน ีออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ 
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เพราะสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของยอดเขาอนืๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมววิแบบพา

ทา่หมูบ่า้นวทิซน์าว(Vitznau)นํา

งดงามของทัศนียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขาทโีอบลอ้มดว้ย

Mount Pilatus)ระหว่างล่องเรอืจนถงึท่า

เมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวติเซอร์แลนด ์

Dying Lion of Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิจากการปฏวิัตใินฝรังเศส

ซงึมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม

อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็น

1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

าน  จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้ของ

นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer

เมอืงแองเกลิเบริก (Engelberg) 

ในกรณีทโีรงแรมในเมอืงแองเกลิ

(Tax Refund) และ มเีวลาในการ

สําหรบัคณะทเีดนิทางตงัแตเ่ดอืนพฤศจกิายนเป็นตน้ไปจะออกเดนิทางเวลา 13.15 
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8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

6-13 ส.ค. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 26,900 7,900 

13-20 ก.ย. 62 51,900 51,900 51,900 51,900 26,900 7,900 

18-25 ต.ค. 62 52,900 52,900 52,900 52,900 27,900 7,900 

1-8 พ.ย. 62  49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

8-15 พ.ย. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

15-22 พ.ย. 62  49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62  49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

30 พ.ย. -7 ธ.ค. 62 49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

6-13 ธ.ค.62 49,900 49,900 49,900 49,900 25,900 6,900 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทาํการจองควิยนืวซีา่  

ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย 

อตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครงั หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม ่

รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทงัแบบหมูค่ณะและ 

ยนื รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

เจา้หนา้ท ี
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6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล 

สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล 

คณะทวัรท์งัหมด 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยดั ( Economy Class) ทรีะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวันยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ  (14ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (24 ยโูร) 
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เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

 

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่ 
 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทูตงา่ยขนึ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคี่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ทา่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที

เกดิขนึจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้มีรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทนัีง Long leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทงันทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนียมในการ

มดัจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / ค่ามัดจําตัวเครอืงบนิ 

หรอืคา่ตัวเครอืงบนิ (กรณอีอกตัวเครอืงบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ทงัหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพัก

ในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยนืวซี่าเดยีวแสดงตนทสีถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7 วนั 
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เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 
 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ยรปูถา่ยส ี หนา้ตรงขนาด1.5x2 นวิใบหนา้ 90 % 

ของพนืทรีปูถา่ยจํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์ หรอืเครอืงประดบั ,เปิดผมใหเ้ห็นหทูงั 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก,ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน 

แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จํานวน 4 รปูนะคะเพอื

ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทํางาน  

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน (ขอ

เป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- เจา้ของกจิการหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีมีชอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

สดัสว่นใบหนา้90% 
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- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทกํีาลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเท่านัน (สถานทตูไมรั่บเอกสารทเีป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยนืวซีา่) 

- กรณีทเีกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ 

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทัวไปสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอนืในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK 

GUARANTEE) ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน ระบชุอืเจา้ของบัญช ีและบคุคลทเีจา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษตอ้งสะกดชอื-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทัง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนอืงดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENTจากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา,บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวัถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

-ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด(โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม
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ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชอืรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทสีถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทเีกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หยา่       แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

……………………………………………………………………………………………………………...... 
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11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

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

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

13. ชอืบรษัิทททํีางาน ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

      ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี......................................ถงึวนัท.ี...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

   ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื .............................................. 

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้
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   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆ

ทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่นนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


