
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
HILIGHT 

มวินิค | ปราสาทนอยชวานสไตน|์ ซาลสบ์วรก์ | ฮัลสตัท|น า้ตกไรน ์| มลิาน 
ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต | ชมความงามป่าด า |ยอดเขาริกิ |กรุงเบริน์ |เซอรแ์มต  

 
  
 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่28 มกรำคม – 5 กุมภำพนัธ ์66 82,900.- 

วนัที ่ 18-26 มนีำคม 66 85,900.- 

วนัที ่ 11-19 เมษำยน 66  99,900.- 

วนัที ่23 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 66 95,900.- 

วนัที ่ 29 เมษำยน – 7 พฤษภำคม 66 93,900.- 

วนัที ่ 17-25 มถิุนำยน 66 93,900.- 

SUNSET AT BLACK FOREST 
เยอรมนี – ออสเตรีย – สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี 

9 วัน 6 คนื 
เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 2566  

ราคาแนะน าเพยีง  82,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร ์
17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ประต ู5 แถว 

K  พบเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสงิคโปร ์ดว้ยเท่ียวบนิ SQ713 
23.30น. เดนิทางถึงสนามบนิสงิคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 

วันที่ 2 สนามบินสิงคโปร ์– มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท ์– ซาลสบ์วรก์ 
00.25 น. ออกเดนิทางตอ่สูส่นามบนิมวินิค ดว้ยเท่ียวบนิ SQ328 
06.40 น. ถึงสนามบนิมวินิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปล่ียนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 

2566) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็น
เมืองหลวงของรฐับาวาเรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์ินและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมือง
มั่งคั่งท่ีสดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์  โดยรฐับาวาเรียเคยเป็นรฐัอิสระปกครองดว้ยกษัตริยม์าก่อน ก่อนท่ีจะ
ผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศิลปวฒันธรรม และอาหาร
อนัเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรทเซล และเบียร ์ น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกท่ี BMW Welt เป็นท่ีจัดแสดงอยู่
ภายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้อยู่ติดกับอาคารส านักงานใหญ่ของ BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครือของ 
BMW โดยพืน้ท่ีใน BMW Welt จะถูกแบ่งออกเป็นพืน้ท่ีต่างๆในการจัดแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทุกซีรีย์, โซน
มอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce  น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็น
จดุเริม่ตน้ของประวตัิศาสตรแ์ละธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคท่ีงดงามซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้แบรนด์
เนม และของฝากตามอธัยาศยั   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บา่ย หลงัจากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มืองซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีเป็นบา้นเกิดของนกัดนตรีเอก “วลูฟ์

กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก โดยงเมืองซาลสบ์วรก์มีความหมายวา่ “ปราสาทเกลือ” เย่ียมชมเขตเมืองเก่าศิลปะ
บาโรกท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซัลซาค เมืองซาลสบ์วรก์เคยเป็นท่ีประทับถาวรของอารค์บิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนา
ครสิตน์ิกายคาทอลิกท่ีส  าคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใชภ้าษาเยอรมนั  น าท่านชมสวนมิราเบลล ์(Mirabel Garden) ซึ่งเป็น
ฉากหนึ่งในการถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง “มนตร์กัเพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก 

วันที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวั
น 

เย็น โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร ์ ✈ ✈ ✈  

วันที ่2. สนามบินสิงคโปร ์– มิวนิค – จตัรุสัมาเรียนพลาสท ์– ซาลสบ์วรก์ ✈   MERCURE SALZBURG CITY 

วันที ่3. ซาลสบ์วรก์ – ฮลัสตทั - ฟุสเซน่    HIRSCH 

วันที ่4. ฟุสเซน่ – เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทิทิเซ ่– ชมความงาม
ป่าด า 

   MARITIM TITISEE 

วันที ่5. ทิทิเซ ่– น า้ตกไรน ์– กรุงเบิรน์ – ลเูซิรน์   X IBIS STYLES LUZERN CITY 

วันที ่6. ลเูซิรน์ – ยอดเขาริกิ – ซุก – แทซ    ELITE 

วันที ่7. แทซ – เซอรแ์มต – ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต -มิลาน   X HOLIDAY INN MILAN NORD 
ZARA 

วันที ่8. มิลาน – สนามบิน  ✈ ✈  

วันที ่9. สนามบินสิงคโปร ์- กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MERCURE SALZBURG CITY หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 3 ซาลสบ์วรก์ – ฮัลสตัท - ฟุสเซ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวยท่ีมีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบลอ้ม

ดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีท่ีมีสวยงามราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนตกิท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บน
อัพเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบท่ีสวยงามถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ี
มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ปลาเทร้าท)์ 
บา่ย จากนัน้เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีตัง้ปราสาทของกษัตริยบ์าวาเรีย 

ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ท่ีมีความงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมืองสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนติกท่ีเคยมีความ
รุง่เรืองในอดีตตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มืองนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลือมาแตโ่บราณ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  HIRSCH หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 4 ฟุสเซ่น – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทิทิเซ่ – ล่องเรือชมความงามป่าด า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ

ออสเตรีย จากนัน้เดนิทางขึน้ปราสาทเพ่ือเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น า
ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดจุปราสาทใน
เทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจา้ลดุวคิท่ี 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ท่ีไดร้บัการตกแต่ง
อย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ ซึ่งเป็นนกัประพนัธเ์พลงท่ีทรงโปรดปรานยิ่ง *** หากคณะไม่สามารถเขา้
ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหนา้งานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรูปดา้นนอกกับปราสาทนอย
ชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองททิเิซ่(Titisee) เมืองรมิทะเลสาปท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่านไดอ้ิสระชมความ

งามของบา้นเรือน น าท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานท่ีอันเป็นตน้
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ก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู (กรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้ท่านละ 5 EUR และเปล่ียน
โปรแกรมเป็นเดนิเล่นริมทะเลสาบแทน) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  MARITIM TITISEE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 5 ทิทิเซ่ – น ้าตกไรน ์– กรุงเบิรน์ – ลูเซิรน์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆท่ีตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดต์ิดกับ

พรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนในเมืองนัน้ตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนอซองซแ์ละศิลปกรรมแบบเฟรสโก
รวมกบัภาพวาดตามผนงัของอาคารตา่งๆท่ีบอกเร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แลว้เมืองนีย้ังมีช่ือเสียงจาก
การท่ีเป็นท่ีตัง้ของน า้ตกไรน ์(Rhine Fall) ซึ่งเป็นน า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในยุโรป  น าท่านชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น า้ตกท่ีใหญ่
สวยงามและต่ืนตาตื่นใจซึ่งเกิดจากแมน่ า้ไรนท์ัง้สายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุในยุโรปและ
ไดช่ื้อวา่เป็นน า้ตกท่ีสวยงามท่ีสดุในยโุรปกลางดว้ย อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั   
 หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากนีเ้บริน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน    1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสี
น า้ตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม้
และบตูคิ เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดนิเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์
กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์
Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึง
การตดัสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์
ร  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลู
เซิร ์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   



 
 

GQ3MUC-SQ002  4 | P a g e  
 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 6 ลูเซิรน์ – ยอดเขาริกิ – ซุก – แทซ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นั่งรถไฟไตเ่ขารกิิ (Rigi) ท่ีถือไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป และยังเป็นอันดบั 2 รองจากยอดเขาวอชิงตนั 

ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1 ,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมาจากค าว่า 
Mons Regina แปลไดว้า่ ราชินิแห่งภเูขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 
360 องศา ชมววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิองทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
บา่ย เดนิทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ รมิทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย

นอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่า
เศรษฐี คนดงัส  าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไป
เลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬกิาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถึง 52 
เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตดักับสีหลงัคาสีน า้ตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลา
ใหท่้านเดนิขึน้บนัไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมือง น าท่านเขา้ชมรา้น
ท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยั
ศตวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัรวรรดนิโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ัน
และจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล า้คา่และเครื่องประดบัหา
ยาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วน
ของ Lohri Store ยงัมีนาฬกิาชัน้น าระดบัโลกใหท่้านเลือกซือ้ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองแทซ (Taecsh) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมือง  
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ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พัก ELITE หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 7 แทซ – เซอรแ์มต – ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต -มิลาน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพ่ือเดินทางเขา้สู่เมืองเซอร์แมต (Zermatt) น าท่านนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอน

เนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงา
สะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกตนิ า้ในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่
กบัปรมิาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ถา้ช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แขง็) 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย จากนัน้เดนิทางขา้มพรหมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี สูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค 
ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี 
วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนบัวา่เป็นชอ้ปปิง้มอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมือง
มลิาน อนสุาวรีย ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานเูอล ท่ี 2 ผูร้เิริม่การรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินช่ือ
ดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์นิซ่ี ท่ีอยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที่ 8  มิลาน – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ไดเ้วลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
12.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบนิท่ี SQ355 

วันที่ 9 สนามบินสิงคโปร ์- กรุงเทพฯ 
07.35 น. เดนิทางถึงสนามบนิสงิคโปร ์รอเปล่ียนเครื่อง 
12.50 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเท่ียวบนิท่ี SQ710 (ส าหรับคณะทีเ่ดนิทาง 18 มีนาคมและ 17 มิถุนายน จะออกเดินทางด้วย

เทีย่วบนิ SQ708 เวลา 09.45น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 11.10 น.) 
14.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ   
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SUNSET AT BLACK FOREST 
เยอรมนี – ออสเตรีย – สวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ี 

9 วัน 6 คนื 
โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 

วนัที ่28 มกรำคม – 5 กุมภำพนัธ ์66 82,900.- 9,900.- 
วนัที ่ 18-26 มนีำคม 66 85,900.- 9,900.- 
วนัที ่ 11-19 เมษำยน 66 99,900.- 14,900.- 

23 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 66 95,900.- 14,900.- 

วนัที ่ 29 เมษำยน – 7 พฤษภำคม 66 93,900.- 14,900.- 
วนัที ่ 17-25 มถิุนำยน 66 93,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผูมี้สญัชาตไิทย 

► เอกสารท่ีตอ้งท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรือวคัซีนพาสปอรต์ *เลม่สีเหลือง* ท่ีออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ท่ีไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดนิทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เม่ือเดนิทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดนิทางท่องเท่ียวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเขา้ท่องเท่ียว  
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แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 2 โดส 

(โดยไดร้บัวคัซีนไมเ่กิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดนิทาง)  

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน  3 วนันับจากวนั
  จอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดง
  ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมี่อายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
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2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสาย
การบนิก าหนดเกินกวา่ 25 ก.ก, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าท่ีสญูหาย
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนัรวมคา่บรกิารย่ืนวีซ่า (6,900.-บาท)  
6. คา่ทปิพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น  (14 ยโูร/ตอ่ท่าน)  
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (27 ยโูร/ตอ่ท่าน) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใช้พาสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้งนานและอาจไม่ส ามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืน
ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบรษัิทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 
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3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที ่บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัร ์
     หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซ่า /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิหรือคา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออก 
     เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมคื่นคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  
      บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั  
      และไมมี่อ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์*** 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนั  

เอกสำรกรุณำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงตอ้งน ำสง่เขำ้สถำนทตู  

และระหวำ่งรอผลกำรอนุมตัวิซีำ่ ไมส่ำมำรถดงึหนงัสอืเดนิทำงออกมำได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ 

อำจจะมผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยู่ตำ่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบ

ทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ 

และ บำงสถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทำงทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนำ้ 90 % ของพืน้ทีร่ปู

ถำ่ย จ านวน 2 ใบ พืน้หลังสขีาว ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  

หำ้มสวมแวน่ตำ  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหู

ท ัง้ 2 ขำ้ง, หำ้มตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก ถา่ยจาก

รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน  

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

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

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมร่ับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอำยุจำกงำนรำชกำร กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

- กรณีทีเ่ป็นเกษตรกร กรณุาแนบใบขึน้ทะเบยีนเกษตรกรมาดว้ย 

*** กรณีลูกคำ้สญัชำตไิทย ทีก่ ำลงัศกึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ  จะไมส่ามารถยืน่ขอวี

ซา่ทีไ่ทยได ้ทา่นจะตอ้งไปยืน่ขอวซีา่ในประเทศทีท่า่นก าลังศกึษาหรอืท างานอยู ่*** 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

-กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่น ัน้ พรอ้มกบัมตีรำประทบัจำก

ธนำคำร ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบัญชโีดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 

15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

-กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 

3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับ

จากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้ม

หนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพันธ ์

-กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัว

จรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจาก

ธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของบรษัิททีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรอง

ทางการเงนิ (Bank certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

**Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ, บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

-หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิำและมำรดำจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์เกีย่วกบั

กำรยืน่ขอวซีำ่ของบุตร รบกวนเดนิทำงมำยืน่วซีำ่ดว้ยกนักบับุตรดว้ยท ัง้สองทำ่น  

ไมม่ยีกเวน้ทุกกรณี (ส ำคญัมำก)** 

 

7. หลักฐานการฉีดวัคซนีเป็นภาษาองักฤษ เชน่ ส าเนาวัคซนีพาสปอรต์ (เลม่สเีหลอืง) หรอืส าเนา

ใบรับรองการฉีดวัคซนีภาษาอังกฤษจากแอพพลเิคชัน่ หมอพรอ้ม 
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เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่ำเชงเกนประเทศเยอรมน ี

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำ

กำรจองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ 

อำจจะมผีลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

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

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

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

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

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

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

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 
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9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

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

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื............................................อเีมล....................................... 

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

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

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

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

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 
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      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมำยเหตุ กำรอนุมตัวิซี่ำเป็นดุลพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำง

เทำ่น ัน้ 
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