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FOCUS ON HALLSTATT 
เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์ 

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 – ซาลส์บวร์ก - ฮลัสตทั 
วนัที่ 3. ฮลัสตทั –  ลอ่งเรือทะเลสาป – ขึน้ SKY WALK จดุชมวิว – การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น 
วนัที่ 4. การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า 
วนัที่ 5. ป่าด า – น า้ตกไรน์ – ป้อมปราการมนูอท - สไตน์ แอมไรน์ – ซุก 

วนัที่ 6. ซุก – ยอดเขาริกิ – ลอ่งเรือสูเ่มืองลเูซิร์น 

วนัที่ 7. ลเูซิร์น – สนามบินซูริค 
วนัที่ 8. กรุงเทพ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประต ู4 เคาน์เตอร์ D สายการ

บินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – มวินิค – ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท 
00.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 
06.45 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองมิวนิค 

(Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รอง

จากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สดุของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเ รียเคยเป็นรัฐ

อิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ

ตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลือ่งชื่อ ซึง่ได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ น าท่านเข้าสู่ โลก

แห่งยนตรกรรมของ BMW Welt ที่จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้อยู่ติดกับอาคารส านักงานใหญ่

ของ BMW ท่านจะได้ชมรถยนต์ในเครือของ BMW ไม่ว่าจะเป็น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมีรถยนต์แทบทุกรุ่นจัดแสดง

อยู่ โดยพืน้ที่ใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพืน้ที่ต่างๆในการจัดแสดงรถยนต์ BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซนมอเตอร์ไซค์ 

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

จดุเร่ิมต้นของประวติัศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่

งดงามซึง่สร้างขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถงึ 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชม

ตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บ่าย เดินทางสูเ่มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอนัเป็นบ้านเกิดของนกัดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มี

ชื่อเสยีงก้องโลก น าเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่า ของเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบา

รอคที่ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซลัซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทบัถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกาย

คาทอลกิที่ส าคญัย่ิงของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมนั น าท่านถ่ายรูปกบับ้านเกิดโมสาร์ท (Mozart’s Birthplace)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (หมูทอดออสเตรีย)  

 ออกเดินทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุว่า 4,500 ปี 

ที่พัก ที่พัก Heritage Hotel Hallstatt โรงแรมตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้านฮัลสตัท  

และคณะนีโ้รงแรมรองรับได้เพียง 18 ห้องพักคู่ 2 ห้องพักเดี่ยวเท่านัน้ รีบจองก่อนห้องจะเต็ม 

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

Heritage Hotel Hallstatt ประกอบด้วยอาคารเก่าแก่ 3 หลัง (ไม่สามารถระบุได้ว่าเข้าพักอาคารไหน) 

1.Haus Kainz เป็นอาคารหลักซ่ึงประกอบด้วยห้องอาหารเช้า คาเฟ่ บาร์ ห้องซาวน่า เคบินอินฟราเรด และลิฟต์  
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2. Haus Stocker เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดของ Hallstatt อายุกว่า 400 ปี ตัง้อยู่ ห่างจากอาคารหลักโดยใช้เวลาเดิน 3 
นาที ไม่มีลิฟต์ 

3.Haus Seethaler ตัง้อยู่บนเนินเขา ตัง้อยู่ ห่างจากอาคารหลักโดยใช้เวลาเดิน 5 นาที ไม่มีลิฟต์ 

กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทาง 
แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 

วันท่ี 3 
ฮัลสตัท –  ล่องเรือทะเลสาป – ขึน้ SKY WALK จุดชมววิ –  
การ์มชิ พาร์เท่น เคียร์เช่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 

เดินเลน่ยามเช้าที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อม
ด้วยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพ
เพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน น าท่านล่องเรือ
ทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE 
VIEW *** หากไม่สามารถลอ่งเรือได้ในวนันัน้ๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให้ ท่านละ 5 ยโูร*** จากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชม
วิว SKY WALK ที่ตัง้อยู่บนภูเขาที่มีอายมุากกว่า 7,000 ปี มีความสงูกว่าระดับน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใช้เวลาในการ
เดินทางขึน้สู่ขอดเขาเพียง 3 นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO 

WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK *** หากกระเช้าไฟฟ้าไม่หยุดท าการ หรือไม่สามารถขึน้สู่จุดชมวิว sky 
walk ได้ทางบริษัทขอคืนเงินให้ท่าน ท่านละ 12 ยโูร  ***  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (เมนู ปลาเทาต์) 
บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้น ทีโรลเป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

ออสเตรียตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้อิน ซึ่งค าว่าอินส์บรูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น า้อิน มีลกัษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขา
แอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึน้โดยจักรพรรดิ 
Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทบัของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจกัรพรรดิ Maximilian  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 น าเดินทางสูเ่มืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมอืงพกัตากอากาศอนัเลือ่งชื่อของเยอรมน ี

ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL AM BADERSEE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 การ์มชิ พาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ป่าด า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านขึน้กระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่  (Zugspitze) ภูเขาที่สงูที่สดุในเยอรมนั ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด 2 ข้าง
ทาง ระดบัความสงูเกือบ 3,000 เมตร ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปและชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ และบนยอดเขา
ซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอีกหนึง่พรมแดนทางธรรมชาติของเยอรมนัและออสเตรีย โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว นักสกีจากทั่วโลกนิยมมาเล่น
สกีที่เขาแห่งนี ้ด้วยความสวยงามของธรรมชาติ ทิวทศัน์บนยอดเขาซุกสปิตเซน่ี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่ (Titisee) เมืองริมทะเลสาปที่ตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ให้ท่านได้อิสระชมความ

งามของบ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลงัเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานที่อันเป็นต้น
ก าเนิดนาฬิกากุ๊กก ูให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบลก็ฟอเรสอนัขึน้ช่ือ ณ เมืองต้นต ารับตามอธัยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้
สนิค้าที่ระลกึ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั  MARITIM หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 ป่าด า – น า้ตกไรน์ – ป้อมปราการมูนอท - สไตน์ แอมไรน์ – ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเลก็ๆที่ตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดน
เยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนัน้ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาด
ตามผนงัของอาคารต่างๆที่บอกเร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แล้วเมืองนีย้ังมีชื่อเสียงจากการที่เป็นที่ตัง้ของ
น า้ตกไรน์ (Rhine Fall) ซึง่เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป  น าท่านชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) น า้ตกที่ใหญ่สวยงามและต่ืนตาต่ืน
ใจซึ่งเกิดจากแม่น า้ไรน์ทัง้สายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ที่สดุในยุโรปและได้ชื่อว่าเป็นน า้ตกที่
สวยงามที่สดุในยโุรปกลางด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย   หลงัจากนัน้น าท่านชมป้อม
ปราการชาฟฟ์เฮาเซิน หรือป้อมปราการมูนอท (Munot) ป้อมปราการบนเนินริมแม่น า้ไรน์ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองชาฟฟ์
เฮาเซนโดยป้อมปราการนีเ้ป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ยงัคงความสวยงามไว้อย่างดี ถกูสร้างในสมยัยคุกลางในศตวรรษที่ 15 ระหว่าง 
ค.ศ.1564 -1589 เพื่อป้องกันการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากนัน้แล้วจุดชมเมืองจากเนินของป้อมปราการเมื่อมองลงมายัง
ด้านลา่งสามารถเห็นความสวยงามของวิวทิวทศัน์เมืองชาฟฟ์เฮาเซินได้ทัง้เมืองเลยทีเดียว 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองสไตน์ แอมไรน์ (Stein Am Rhein) ตัง้อยู่ปากแม่น า้ไรน์ เป็นเมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

เป็นอย่างมาก เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนเต็มไปด้วยศิลปะ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า มีลานหินกว้าง มีน า้พุโบราณประดับเป็น
ระยะๆ มีอาคารบ้านเรือนตัง้แต่สมยัยคุกลางอยู่สองฝ่ังถนน ชื่นชมกบัการอนรัุกษ์อาคารบ้านเรือนที่มีภาพเขียนเฟรสโกบนฝาผนัง
ตกึไว้อย่างดีเย่ียม เป็นภาพเขียนที่สวยงามโดดเด่น หรือ เรียกได้ว่าไม่เหมือนเมืองอื่นๆเลยในสวิตเซอร์แลนด์ หรือแม้กระทั่งใน
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ยโุรปเองก็ตาม เดินทางต่อสูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้ังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยม
ของเหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะ เห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเร่ือง
ธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสงูของ
หอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึง่เป็นสนี า้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสหีลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างย่ิง มี
เวลาให้ท่านเดินขึน้บนัไดสูจ่ดุชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชม
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศักด์ิสิทธ์ิที่ส าคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการ
ก่อสร้างนานถงึ 6 ปี ถือเป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมที่ส าคญัที่สดุในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี ้ชาว
สวิสยงัมีความเชื่ออีกว่า  ถ้าใครมีเร่ืองทกุข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกบัโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทาให้ดีขึน้อย่างรวดเร็ว 
(กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest 

house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลยีน มีซุ้มประตแูละเสาโรมัน มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วย
มือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่าน
เดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดับโลกให้ท่านเลือก
ซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck 
เค้กที่มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี , บูลเบอร์ร่ี, 
ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ที่มีปลกูมากกว่า 40,000 ต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 ซุก – ยอดเขาริก ิ– ล่องเรือสู่เมืองลูเซิร์น  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้น่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยงัเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ใน
มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดับน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons 
Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 
องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมืองบนยอดเขา (สวิสฟองดูร์ชีส) 
บ่าย น าท่านลงจากเขาเพื่อลงเรือที่ท่าเรือหมู่บ้านวิทซ์นาว (Vitznau) น าท่านลอ่งเรือสูเ่มืองลเูซิร์น ชมความงดงามของทัศนียภาพอยู่

ท่ามกลางหบุเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตสุ (Mount Pilatus)ระหว่างล่องเรือจนถึงท่าเทียบเรือ
เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying 

Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวติัในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ 
(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สร้างขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้
สนิค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ี 7 ลูเซิร์น – สนามบินซูริค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู ่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอด
ภาษีภายในสนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบิน TG971 

วันท่ี 8 กรุงเทพฯ 
06.10 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   
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FOCUS ON HALLSTATT 
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์  

8 วัน 5 คืน   โดยสายการบินไทย 
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

4. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ า เป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
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 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น   ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (10 ยโูร) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
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สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
3. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

5. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือ
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

6. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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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 ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วี

ซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูต

ตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวีซ่าในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 

% ของพืน้ทีรู่ปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวม

แวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูท ัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้น

ถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- 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)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

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

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 

สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลงั

ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิด

เทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสมัภาษณ ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย 

(BANK  GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกุลใหต้รงตามหนา้

พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบญัชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่อง

ดว้ยนะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวัน

นัดสมัภาษณ์ 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 
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-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดย

มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้

สงักัด พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี

รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวี

ซ่า พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณด์ว้ยกนักบับุตรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดท

เพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 
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7. สญัชาตปัิจจุบัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจาก

ปัจจุบนั…………………………… 

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที่

....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หาก

ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการ

ปฏเิสธ)................................................ 

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)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 
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