
 
 

รหสัโปรแกรม : 11555 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND 
เยอรมัน – สวสิเซอร์แลนด์ 9 วนั 6 คืน 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง กรุงเทพ – แฟรงคเ์ฟิร์ท / ซูริค - กรุงเทพ  ไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง รวมน ้าหนกักระเป๋า 30 กิโลกรัม  
 พกัโรงแรม 3-4 ดาว มาตรฐานยโุรป (พกั เยอรมนั 4  คืน / สวสิ 2 คืน ) 

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ !! 
 เยอรมนั : ล่องเรือแม่น ้าไรน์, ไฮเดลเบิร์ก, โรเธนเบิร์ก, มิวนิค, ลินเดอร์ฮอฟ, ฟุสเซ่น, ปราสาทนอยชวานสไตน์, ป่าด า 
  สวติเซอร์แลนด ์: ลูเซิร์น อนุสาวรียสิ์งโตหินแกะสลกั สะพานไมช้าเปล, จุงเฟราจอร์จ (TOP OF EUROPE), น ้าตกไรน์ 
 ชอ้ปป้ิง : ยา่นสะพานไมช้าเปล 

สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG920 BKK-FRA 23.40-05.55+1 

เทีย่วบินขากลบั TG971 ZRH-BKK    13.15-06.10 



 
 

ก าหนดการเดินทาง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และค่าทปิ 3,000 บาท) 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กัหรือเทยีบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    - 

2 
กรุงเทพฯ – แฟรงคเ์ฟิร์ต – จตุัรัสโรเมอร์ – ล่องเรือ
แม่น ้าไรน์ – ไฮเดลเบิร์ก 

   
NH HIRSCHBERG 

HEIDELBERG หรือเทียบเท่า 

3 ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – มิวนิค     
HOLIDAY INN MUNICH – 

SOUTH หรือเทียบเท่า 

4 
มิวนิค – ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ – เอททอล – ฟุส
เซ่น                

   EURO PARK หรือเทียบเท่า 

5 ฟุสเซ่น – นอยชวานสไตน์ – ทิทิเซ่     
BEST WESTERN HOTEL 

HOFGUT STERNEN หรือเทียบเท่า 

6 
ทิทิเซ่ – น ้าตกไรน์ – ซุค – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์
สิงโตแกะสลกัหินผา – สะพานไมช้าเปล 

  - 
IBIS STYLES LUZERN CITY 

หรือเทียบเท่า 

7 ยอดเขาจุงเฟราจอร์จ – อินเทอลาเกน้ – ลูเซิร์น   - 
IBIS STYLES LUZERN CITY 

หรือเทียบเท่า 

8 ลูเซิร์น – ซูริค – กรุงเทพฯ    - 

9 กรุงเทพฯ  - - - 

เดือนกมุภาพนัธ์ วนัที ่22 ก.พ. – 2 ม.ีค. 62 66,999.- 

เดือนมนีาคม วนัที ่15 – 23 ม.ีค. 62 66,999.- 

เดือนพฤษภาคม วนัที ่17 – 25 พ.ค. 62 69,999.- 

เดือนมถุินายน วนัที ่14 – 22 ม.ิย. 62 69,999.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  13,900.- 



วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4  เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบิน
ไทย พบกบัเจ้าหน้าทีข่องทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
23.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงคเ์ฟิร์ทโดยเท่ียวบินท่ี TG 920 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท – จัตุรัสโรเมอร์ – ล่องเรือแม่น า้ไรน์ – ไฮเดลเบิร์ก 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับสัมภาระ 
 
 
 
 
 

น าท่านชม นครแฟรงค์เฟิร์ท เมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐเฮสส์แล  ะใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศเยอรมนี น า 
ท่านชม จัตุรัสกลางเมืองโรเมอร์ (ROMERBERG) อนังามสง่า มีบา้นไมท้รงเยอรมนั ท่ีไดส้ร้างจ าลองมา
จากของเก่า โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณอนัสวยงาม ไวไ้ดอ้ยา่งดีเยีย่ม น าท่านชมภายนอกของ
มหาวิหารโดมแห่งแฟรงค์เฟิ ร์ท ท่ีได้รับการบูรณะข้ึนมาหลังได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ให้ท่านเดินเล่นและชอ้ปป้ิงยา่นจตุัรัสโรเมอร์ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเมือง / น า
ท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอร์ (ST. GOAR) (ประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงเพราะบทกวีของ 
Heinrich Hene เป็นเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีเยี่ยม ยงัคงให้ภาพประทบัใจเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน 
ค.ศ.ท่ี 19 และยงัเป็นเมืองส าคญัส าหรับจดังานเทศกาลการจุดพลุประจ าปีริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ และยงัลือช่ือ
ดา้นเหลา้องุ่นคุณภาพสูงของเยอรมนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

http://bit.ly/2NMk5YE


บ่าย น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าไรน์ ชมความสวยงามสองฝากฝ่ังแม่น ้ าไรน์แม่น ้ าสายส าคญัท่ีสุดสายหน่ึงของยุโรป 
ชมทศันียภาพอนัสวยงามตลอดสองฟากฝ่ังแม่น ้ า ผ่านแหล่งปลูกองุ่นท่ีใชผ้ลิตไวน์ขาวอนัมีช่ือเสียงท่ีสุด
ของเยอรมนัเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของไร่องุ่น ปราสาทของโบราณอายุกว่า 600 ปี และอาคารบา้นเรือน
ของอดีตเหล่าขุนนางเยอรมนีท่ีเรียงรายอยูส่องฟากฝ่ังแม่น ้ า จนเขา้สู่เขต บ๊อปพาร์ด (BOPPARD) อีกเมือง
แสนสวยริมฝ่ังแม่น ้ าไรน์ / น าท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBERG) (ประมาณ 2.15 ช.ม.) 
เมืองท่ีสุดแสนโรแมนติก ตั้ งอยู่บริเวณฝ่ังแม่น ้ าเน็กคาร์หน่ึงในเมืองศูนยก์ลางการศึกษาท่ีส าคญัของ
เยอรมนั เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์กซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของเยอรมนั / น าท่าน ถ่ายรูป
กบั ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ท่ีสร้างข้ึนอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น ้ าเน็กคาร์ ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของ
เมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างดว้ยหินทรายสีแดงซ่ึงมีอายุกว่า 900ปี ชมประตูท่ีสร้างเสร็จในคืน
เดียว วนัไนท์เกท หรือ ELIZABETH GATE ท่ีสร้างข้ึนโดยค าสั่งของพระเจ้าเฟดเดอริก สร้างให้เป็น
ของขวญัวนัเกิดแด่พระมเหสีอลิซาเบธ ซ่ึงสร้างเสร็จภายในคืนเดียว  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารไทย 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม NH HIRSCHBERG HEIDELBERG หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดอร์ เทาเบอร์ – ชมเมือง – มิวนิค  - พระราชวงันิมเฟนเบิร์ก  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ROTHENBURG OB DER TAUBER) (ประมาณ 2.45 ช.ม.) เป็น
เมืองเล็กๆ ท่ีอยู่ในแควน้บาวาเรียตอนเหนือท่ีนับว่าเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคญับนถนนสายโรแมนติก 
(Romantische Strasse) / น าท่านถ่ายรูปกบั ศาลากลางแห่งเมืองโรเธนเบิร์ก ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค
จากศตวรรษท่ี 14 มีเวลาอิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่น ยา่นจตุรัส Markt Platz ซ่ึงเตม็ไปดว้ยอาคารสวยงาม และ
ร้านขายของท่ีระลึก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (ประมาณ 3.45 ช.ม.) นครหลวงแห่งอดีตอาณาจกัรบาวาเรีย น า

ท่าน ชมเมืองมิวนิค ผ่านชมสถานท่ีส าคญัๆของมิวนิค อาทิ โอลิมปิคปาร์ค / ถนนแมกซิมิเล่ียน ท่ีตั้งของ
พระราชวงัเรสซิเดน้ท์และโอเปราเฮา้ส์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของเหล่าร้านแบรนด์เนมยี่ห้อดงัของยุโรปนคร
หลวงแห่งอดีตอาณาจกัรบาวาเรีย ท่ียิ่งใหญ่ / แวะ ถ่ายรูปสวยกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวงัฤดู
ร้อนของกษตัริยแ์ห่งบาวาเรียสถานท่ีประสูติของกษตัริยลุ์ดวกิท่ี 2 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม HOLIDAY INN MUNICH หรือเทยีบเท่า 



วนัทีส่ี่   มิวนิค – ปราสาทลนิเดอร์ฮอฟ – เอททอล – ฟุสเซ่น            

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
น าท่านชม บี เอ็ม ดับบลิวเวิลด์ (BMW WELT) โชวรู์มใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของรถยนต ์บี เอ็ม ดบับลิว
ยอดยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบัรถยนต์รุ่นใหม่ของ บีเอ็ม มินิคูเปอร์ พร้อม
เลือกซ้ือของตกแต่งและท่ีระลึก / น าท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดอฮอฟ (LINDERHOF) (ประมาณ 1.30 
ช.ม) เพื่อเขา้ชมภายใน ปราสาทลินเดอฮอฟ ท่ีตั้งอยูก่ลางหุบเขากลาสวงัก์ทาล เป็นอีกหน่ึงปราสาทของ
พระเจา้ลุควิคท่ี 2 แห่งบาวาเรีย ท่ีใช้สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค-ร็อคโกโก ้อีกหน่ึงโลเคชัน่ของละครดงั 
เป็นปราสาทเดียวท่ีสร้างเสร็จตามพระประสงค์ของกษตัริยลุ์ดวิคท่ี  2 ท่ีพระองค์ตอ้งการท่ีจะประทบัใน
ปราสาทแห่งน้ีหลงัจากสละราชสมบติั น าท่านเขา้ชมภายในตวัปราสาทท่ีได้รับตกแต่งได้อย่างสวยงาม
และทนัสมยั และมีเวลาใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกและเขตอุทยานท่ีสวยงาม 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองเอททัล  (ETTAL)  (ประมาณ 15 นาที) น าท่านเขา้ชม ส านักสงฆ์แห่งเมืองเอททัล 

(ETTAL ABBEY) ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้เป็นโลเคชัน่ท่ี
ส าคญัของละคร ท่ีน ามาเป็นดา้นนอกของพระราชวงั ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปอยา่งเตม็อ่ิม ก่อนเดินทาง
สู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (ประมาณ 1 ช.ม.) เมืองปลายทางสุดท้ายของถนนสายโรแมนติค ตั้ งอยู่ใน
แควน้บาวาเรีย     

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม EURO PARK หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  ฟุสเซ่น –  โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ททิเิซ่  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบแอลป์ ท่ีตั้ งของ 2 
ปราสาทช่ือดงัแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และโฮเฮนชวานเกา 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านข้ึนรถชตัเต้ิลบสัข้ึนเขาเพื่อน าท่านข้ึนชมภายใน ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN 

CASTLE) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาสูงท่ีสร้างจากบญัชาของกษตัริยลุ์ดวคิท่ี 2  ท่ีตอ้งการสร้างปราสาทตามเทพ
นิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค ์น าท่านชมวิวสวยจากสะพานแมร่ี จุดท่ีถ่ายรูปกบั
ปราสาทน้ีไดดี้ท่ีสุด ดัง่รูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซ่ึงความงามน้ียงัท าให้ปราสาทแห่งน้ีเป็นตน้แบบท่ี
วอลท์ดีสนีย์ ได้น ามาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสวน
สนุกดิสนียทุ์กแห่งทัว่โลก จากนั้นน าท่านเดินทางลงจากตวัปราสาท (หมายเหตุ : โดยปกติการเดินทาง
ไปสู่ปราสาทบริการด้วยรถ Shuttle bus  หากรถปิดให้บริการด้วยกรณีใดๆ จะต้องใช้การเดินเท้าแทน หรือ
น่ังรถม้า ซ่ึงบริการรถม้าไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากโดยสารขึ้น-ลง  เพิ่มท่านละประมาณ 10 ยูโร) / น า
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองทิทเิซ่ (TITISEE) (ประมาณ 3.45 ช.ม.)ในเขตป่าด าทางใตข้องเยอรมนั สถานตาก
อากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสวยงามทั้งหน้าร้อนและหนา้หนาว เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีภูเขาลอ้มรอบ และมากมาย
ไปดว้ยทะเลสาบ ท่ีอุดมไปดว้ยป่าสนเขียวเขม้จนไดรั้บฉายาวา่ “ป่าด า”  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม BEST WESTERN HOFGUT STERNEN หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก   ททิเิซ่ - น า้ตกไรน์ – ซุค – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล – ช้อปป้ิง 

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

น าท่านชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ น ้าตกไรน์ (RHINE FALLS) (ประมาณ 1.15 ช.ม.) เป็นสายน ้ า
นานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เร่ิมจากเป็นล าธารเล็กๆ 
ผ่านลิคเท่นสไตน์ เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ (โบเด้น) ท่ีกั้นพรหมแดนระหว่างสวิสเซอร์แลนด์กับ
เยอรมนั ส่วนท่ีลน้ไหลออกจากทะเลสาบ / น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) (ประมาณ 1.30 ช.ม.) เมือง
เล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตั้งอยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ / น าท่านชมเมืองชม
หอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง ดว้ยความสูงของหอถึง 52 เมตร
และความโดดเด่น ของหลงัคาซ่ึงเป็นสีน ้ าเงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน ้ าตาลของบา้นเมืองสวยงาม
อยา่งยิ่ง / น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนทอ์อสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง 
ตวัโบสถส์ร้างข้ึนตั้งแต่ ค.ศ. 1478 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่ าน เดินทางสู่   เมืองลู เซิ ร์น  (LUCERNE) (ประมาณ  30 นาที ) เมืองท่องเท่ี ยวท่ีโด่งดังของ

สวิสเซอร์แลนด์และยงัมีความส าคญัในดา้นการก่อก าเนิดสมาพนัธรัฐอีกดว้ย  เมืองน้ีตั้งอยู่ตรงทะเลสาบ



ขนาดใหญ่ท่ีช่ือวา่ เวียวาลดส์แตร์ทเตอร์อนั หมายถึง ทะเลสาบส่ีพนัธรัฐโดยจะถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลสาบ
และขนุเขา / น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลกั  สัญลกัษณ์แห่งความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์ และ
เสียสละ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารรับจา้งสวิสจากการปกป้องพระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้
หลุยส์ท่ี 16 แห่งฝร่ังเศส  แวะถ่ายภาพ สะพานไม้ ชาเปลบริดจ์ สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมีอายุกวา่ 600 
ปีทอด  ขา้มผา่น แม่น ้ ารอยส์ สัญลกัษณ์ท่ีสาคญัของลูเซิร์น ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่า
ถึงประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี   อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอธัยาศยักบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมี
ช่ือเสียงต่างๆมากมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  อาทิเช่น  ช็อคโกแลตและร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกา
ช่ือดงั  เช่นบุคเคอเรอร์, กุ๊บเบอลิน, เอม็บาสซ่ี 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยู่ในรายการ 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด  ลูเซิร์น – ยอดเขาจุงเฟราจอร์จ (TOP OF EUROPE) – อนิเทอลาเก้น – ลูเซิร์น  

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 
เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ กรุนน์ (ประมาณ 1.15 ช.ม.)  อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดใน
โลกตั้งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อ
ข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) ซ่ึงได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ให้ท่านช่ืนชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์
จนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรา ท่ีไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF 
EUROPE)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมวิวสวยและสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั้นน าชม 

ถ า้น ้าแข็ง ท่ีไดรั้บการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซ้ือไปรษณียบตัร
ส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE และสถานท่ีน้ียงัเป็นฉากส าคญัของละครลิขิตรัก THE CROWN 
PRINCESS  ซ่ึงเป็นฉากเปิดตัวของเจ้าหญิงอลิชท่ามกลางหิมะขาวท่ีปกคลุมยอดเขาท่ีงดงามและ
ประทบัใจอีกด้วย / เดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (ประมาณ 30 นาที) เมืองระหว่าง
ทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศ
และธรรมชาติแบบสวิสเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ / เดินทางกลบัสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE)  (ประมาณ 1 
ช.ม.) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยอนัดบัหน่ึงของสวสิเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

ค ่า  อสิระอาหารค ่า ไม่รวมอยู่ในรายการ 



น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีแ่ปด ลูเซิร์น – สนามบินซูริค –  กรุงเทพฯ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัมีเวลาใหท้่านไดท้  า TAX REFUND 

13.15 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยเทีย่วบินที ่TG 971 

วนัทีเ่ก้า   สนามบินสุวรรณภูมิ 

06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

HASHTAG GERMANY - SWITZERLAND 
เยอรมัน – สวสิเซอร์แลนด์ 9 วนั 6 คืน 

 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,000 บาท และค่าทปิ 3,000 บาท) 

หมายเหตุ 
** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามเพิ่มเติม 
** ตัว๋กรุ๊ป เม่ือออกตัว๋แลว้เล่ือนไม่ไดทุ้กกรณี (ตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้หากท่านมีการเปล่ียนแปลงตัว๋) 

ก าหนดวนัเดินทาง : วนัที ่22 ก.พ. – 2 ม.ีค. 62 / 15 – 23 ม.ีค. 62 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 66,999.- 

             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 66,999.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 65,999.- 
                                           พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 13,900.- 

ก าหนดวนัเดินทาง : วนัที ่17 – 25 พ.ค. 62 / วนัที ่14 – 22 ม.ิย. 62 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 69,999.- 

             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,999.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 68,999.- 
                                           พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ 13,900.- 



** ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน แต่ท่านประสงคท่ี์จะเดินทาง อตัราค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลง (ไม่ต ่ากวา่ 20 ท่าน) 
**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึงความสะดวกสบาย
ของลูกคา้เป็นหลกั 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมงต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถและมคัคุเทศก ์3,000.- บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเก็บรวมในส่วนท่ีเหลือ 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 

การจองและช าระเงิน 
ช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการ
จองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
การยกเลกิ 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า  15 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่านหรือผลการพิจารณาวีซ่าผ่านไม่ครบจ านวน  20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงใน
กรณนีีท้างบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าท่านต้องการ 



 ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้ครบตามท่ี

สถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวซ่ีาข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาไม่

นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

 ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาใหก้บัผูร้้อง

ขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ

ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า

ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูก

ระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

 หากท่านส่งเอกสารล่าช้า แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือหากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการ

ออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหักค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้ท่านตามท่ีสายการบินคืนให้กบัทางบริษทัฯ 

โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืนค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบิน

โดยตรง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาท่ีทางสถานทูตเรียกเก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

 ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใช้เอกสารปลอมในการ

เดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือจะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้

เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านไดช้ าระค่าทวัร์มาแล้วไม่ว่าบางส่วนหรือเต็ม

จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

 ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอด าเนินการแจง้ยกเลิกวีซ่าของท่าน

เน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต] 

หมายเหตุอ่ืนๆ 

1.   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี และจะไม่รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล การประทว้งต่างๆ และการล่าช้าของ

สายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ



รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ โดยทางบริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขให้ดีท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้

เดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวไดต้ามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่

คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ 

จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสายการบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

โปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้หรือออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลงเง่ือนไข

ต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้
เขา้พกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 
2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่าง 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลจองควิวซ่ีาเยอรมัน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 ***หมายเหตุ***   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องตามความเป็นจริง 

 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกดิ.................................................สถานทีเ่กดิ.............................................. 
หมายเลขหนังสือเดินทาง................................................ 
วนัทีอ่อกหนังสือเดินทาง..........................................  วนัทีห่มดอายุหนังสือเดนิทาง................................... 
สถานภาพ   โสด   แต่งงาน       แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
    หม้าย   หย่า 
ทีอ่ยู่ทีส่ามารถติดต่อได้
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................................  มือถือ ................................................ 
อาชีพ    เจ้าของกจิการ  พนักงาน ประกอบอาชีพอสิระ    เกษยีณอายุ     นักเรียน   

 ว่างงาน              อ่ืนๆ 
ช่ือบริษทั/ช่ือโรงเรียน..................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี............................................. 
โทรศัพท์ (ส านักงาน)......................................................  โทรสาร ................................................ 
อเีมล์ (ส านักงาน).............................................................  อเีมล์ส่วนตัว ........................................................ 
ท่านเคยได้รับวซ่ีาเข้ากลุ่มเชงเก้น ภายใน 3 ปี หรือไม่............................................................ 
ถ้าเคยโปรดระบุประเทศ,วนัเข้า-ออก.................................................................................... 
ท่านเคยได้ผ่านการสแกนลายนิว้มือ หรือไม่.......................................................................... 
ถ้าเคยโปรดระบุประเทศ,วนัเข้า-ออก.................................................................................... 
ท่านออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางคร้ังนีเ้องหรือไม่         ใช่................  ไม่ใช่.................  
(โปรดระบุ)................................................................................................................................................. 
มคีวามเกีย่วพนัธ์ุกบัท่านเป็น.................................................................................................................... 
  



 

 

 

สิง่ทีท่า่นควรทราบกอ่นยืน่วซีา่ 

1. สถานทตูเยอรมันไมอ่นุญาตใหผู้ส้มัครดงึเลม่พาสปอรต์ระหวา่งทีส่ถานทตูพจิารณาวซีา่ 
2. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองใน

ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
3. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
 

1. เอกสารสว่นตวั 

*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้ข ึน้ไป)  

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  
ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 
** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 

* รปูถา่ยสขีนาด 3.5 ซม.X 4.5 ซม. ขนาดใบหนา้วัดจากศรษีะจรดคาง 4 ซม. เนน้ใบหนา้จ านวน 2 

รปู และฉากหลังตอ้งเป็น สขีาวเทา่นัน้ อายกุารใชง้านไมเ่กนิ 6 เดอืน  (ไมส่วมเครือ่งประดบัและไม่

สวมแวน่ตาทกุชนดิ) 

 

 

 

 

 

*
* ส าเนาทะเบยีนบา้น/บัตรประจ าตัวประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้ 
(เบอรม์อืถอื) 
* ส าเนาสตูบิัตร (ในกรณีทีอ่ายยุังไมค่รบ 20 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบมาดว้ย) 
* ส าเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหยา่ และใบมรณะ (ถา้ม)ี 
* ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 
* ส าเนาบัตรขา้ราชการ 

หลกัฐานการยืน่วซีา่เยอรมัน 

***ยืน่วซีา่เดีย่วเยอรมัน ทกุทา่นตอ้งแสดงตวัทีส่ถานทตู*** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมัตวิซีา่ 7 วันท าการ  

เอกสารในการขอวซีา่  (กรณุาจัดสง่ภายใน 30 วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“ TO WHOM IT MAY CONCERN “  
     แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 

* พนกังานบรษิทั        : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานทีท่ างาน (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ)  
ระบตุ าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน  

* ขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรับรองต าแหน่งจากหน่วยงานตน้สงักัด (เป็นภาษาองักฤษ
ตวัจรงิ) ระบตุ าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน และวนัเริม่ท างาน 

* กรณีเกษยีณอาย ุ  : ใชส้ าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ  
* เจา้ของบรษิทั  : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิท , หนังสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น (คดั 

ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 
* เจา้ของรา้นคา้  : ใชท้ะเบยีนพาณชิย ์(ทพ.4) , พค. 0403 
* ประกอบอาชพีอสิระ : พมิพจ์ดหมายรับรองตัวเอง (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบรุายได ้

ตอ่เดอืน พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตัวเอง เชน่ ภาพถา่ย,สญัญาเชา่,
ใบเสร็จแสดงการซือ้ขาย,เอกสารการเสยีภาษี 

* นกัเรยีน/นกัศกึษา  : ใชห้นังสอืรับรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ) ระบุ
ชัน้เรยีน  

 

หมายเหต ุ(เอกสารตอ้งออกไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซีา่) 

3.หลกัฐานการเงนิ 

- กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง : ใชบ้ญัชสีว่นตวัถา่ยส าเนาสมดุเงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้ง

เป็นบญัชเีงนิฝากแบบ ออมทรพัย ์หรอืบญัชฝีากประจ าเทา่น ัน้  กรณุาปรับยอดสมดุเงนิฝากให ้

เป็นเดอืนปัจจบุันนับตัง้แตเ่ดอืนทีม่กีารเรยีกเก็บเอกสาร บัญชจีะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไปพรอ้ม

หนา้บัญชหีนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญช ี(หากมกีารตอ่เลม่ กรณุาส าเนาหนา้แรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบัญชี

ของเลม่ทีต่อ่พรอ้มกับตัวเลขบัญชเีงนิฝากเป็นปัจจบุัน) 

- กรณีการเงนิสว่นตวัมตีวัเลขเงนิฝากนอ้ยหรอืมผีูร้บัรองคา่ใชจ้า่ยให ้: สามารถใชบ้ญัชเีงนิ

ฝากของบดิามารดา หรอื พีน่อ้ง และคูส่มรส ตอ้งมเีอกสาร 3 อยา่งดงันี ้

1. ส าเนาสมดุบัญชขีองผูรั้บรองคา่ใชจ้า่ยยอ้นหลัง 6 เดอืนอัพเดตเป็นปัจจบุนั  

2. หนังสอืรับรองจากธนาคาร (ฉบบัจรงิเป็นภาษาองักฤษ) ระบชุือ่เจา้ของบัญชพีรอ้มชือ่ผูถ้กูรับรอง

คา่ใชจ้า่ยในจดหมาย 

3. หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ยระบคุวามสมัพันธ ์

หมายเหต ุ **สถานทตูไมร่บัพจิารณาสมดุเงนิฝากกระแสรายวนัและพนัธบตัร ฯลฯ ในทกุกรณี** 

4.กรณีทีผู่เ้ดนิทางเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

* เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกับทา่นใดทา่นหนึง่ 

จะตอ้งท า หนงัสอืใหค้วามยนิยอมจากทางอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความ

จ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่และประทับตราจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

*กรณีบตุรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองการปกครองบตุร 

และเอกสารการหยา่รา้ง โดยมขีอ้ความระบวุา่ “มอี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว” 


