
 

เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์8วนั5คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
✓ ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญล่ าดับที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์The Sound Of Music  
✓ อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ตัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ ้าอนิน์ กลางหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof)  
✓ มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจัตรัุสมาเรยีนพลทัซ ์
✓ เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
✓ เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอันดบั BEST OF THE ALPS 

✓ ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ 

✓ เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผัสความงามของ น ้าตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   
✓ แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเลก็ๆตัง้อยูบ่นเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น่ังโรแตร ์เคเบิล้คารข์ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 
✓ ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรัฐลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลัก สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายกุวา่ 670 ปี 



วนัทีห่นึง่     กรุงเทพฯ   ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   

21.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทยโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานมวินคิ – เมอืงมวินคิ – พระราชวงัเรสซเินซม์วินคิ – โบถส ์St.Peter’s Church  
จตัรุสัมาเรยีน – องิกอลสตาดท ์วลิเลจ เอา้ทเ์ลท                                                                    อาหารเทีย่ง 

00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่มวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG924  
07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินคิ ประเทศเยอรมน(ีเวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และชว่งฤดู
หนาวจะชา้กวา่6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
มิวนิค  (Munich) อยู่ท างใต ข้องประเทศ เยอรมน ี
(ระยะทาง 38 กม. 45นาท)ี และเป็นเมอืงหลวงของรฐับาวา
เรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอร์ลินและฮัมบูร์ก)และเป็นหนึ่งในเมืองม่ังคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มี
พรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี 
จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม 
และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล 
จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัเรสซิเดนซ์ ม ิวนิค(Residenz 
Munich) หรอื Residenz München(ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1385 ทางดา้นทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงสมัยกอ่นเรยีกว่า 
Neuveste หรือในปัจจุบันคือ  มิวนิค(Munich) ที่ น่ีถูกยกให เ้ป็น
พระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของ
ประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตรยิแ์ห่งแควน้
บาเยริน์มากว่า 500 ปี และยังเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ 
อีกหลายยุคสมัยดว้ย ซึง่ภายหลังเกดิการปฏิวัตทิ าใหบ้า้นเรือนและ
ชมุชนพังเสยีหายมากมาย รวมทัง้พระราชวังเรสซเิดนซด์ว้ย ในปี ค.ศ. 
1918 เมือ่เหตุการณ์บา้นเมอืงสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแห่งน้ีก็ถูก
เปลีย่นใหก้ลายเป็นพพิธิภัณฑก์ารออกแบบภายใน ใชเ้ป็นทีเ่ก็บสะสม
งานทางศลิปะและเป็นคลังเก็บสมบัตขิองกษัตรยิ ์รวมถงึมอีนุสาวรยีห์นิ
สลักภาพภาพของผูอุ้ปถัมภ์ผูป้กครองจาก House of Wittelsbach 
ผูป้กครองบาวาเรยีตัง้แต่ ศตวรรษที ่17 เป็นตน้ไป จากนัน้ น าท่านไป
ชม วหิาร Frauenkirche(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือที่เราจะรูจ้ักกันดีใน 
ชื่อว่า Church of Our Lady นั้นเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงมวินคิเลยทเีดยีว เพราะทัง้ความสวยงามเเละเกา่เเก ่
อีกทัง้มีต านานในเรื่องของความลกึลับซ่อนตัวอยู่ดว้ย ก็ยิง่ท าใหเ้ป็น
มนตเ์สน่หท์ีม่คีวามน่าสนใจอยา่งมากของสถานทีท่่องเทีย่วเเห่งน้ี ทีท่ า
ใหห้ลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวหิารเเห่งน้ีกัน จากนั้น น า
ทา่นไปชม St. Peter's Church(ถา่ยรูปดา้นนอก) นับวา่เป็นโบสถท์ีม่ี
ความโดดเดน่อยา่งมากทีส่ดุในเมอืงมวินคิ เเละเป็นทีช่ ืน่ชอบของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วมวินคิกันอยา่งมาก
เลยทเีดยีว โดยมสีว่นทีส่วยงามหลายจุดดว้ยกัน ตามบันทกึนัน้กล่าวว่าอายุของ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์นัน้เริม่มาตัง้
เเตปี่ ค.ศ.1180 พรอ้มกับการกอ่ตัง้เมอืงมวินคิเลยทเีดยีว โดยมกีารผา่นประวัตศิาสตรม์าอยา่งโชกโชนเลยทเีดยีว 
ผ่านทัง้เหตุเพลงิไหมเ้เละไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1368 จากนัน้ก็โดนถล่มราบเรยีบในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 
ก่อนที่จะไดรั้บการบูรณะขึน้มาใหม่จนสวยงามในปี ค.ศ.2000 ซึง่โบสถ์เเห่งน้ีผ่านการต่อเตมิเสรมิเเต่งไปดว้ย
สถาปัตยกรรมทีง่ดงามทัง้ในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค่ ซึง่ภายในดา้นในนั้นมคีวามสวยงามอย่างมากเลยทีเดยีว 
ดว้ยประตมิากรรมของเซนตปี์เตอร ์ทีเ่เท่นบูชา ทีจ่ะสวมมงกุฎเทยีร่าอกีดว้ย ซึง่จรงิๆ เเลว้มงกุฏเทียร่านัน้จะถูก
ถอดออกหลังจากทีพ่ระสนัตะปาปาสิน้พระชนมไ์ปเเลว้ จนกวา่จะมกีารเลอืกพระองคข์ึน้มา จากนัน้ ใกลก้ันน าทา่น
สูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีนเพทส Marienplatz ยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นสญัลักษณ์ทีส่าคัญของมวินคิ 
เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่พระที่มรูีปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหทุ้ก
ท่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที่ Victuals Market วคิทูอาเลยีนมาคท  ์หรือ ตลาดวคิทูอาเลียน เป็นตลาดขาย
อาหารและจัตุรัสใจกลางนครมวินิค ประเทศเยอรมนี มแีผงขายสนิคา้กว่า 140 แผงบนพื้นทีก่ว่า 22,000 ตาราง
เมตร มทีัง้แผงขายดอกไม ้ผลไม ้สตัวปี์ก เครือ่งเทศ เนยแข็ง ปลา น ้าผลไม ้และอืน่ๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย               น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงอนิกอลสตดัท ์(Ingolstadt) (ระยะทาง81ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) เพือ่ใหท้า่นชอ้ปป้ิง
ที่ Ingolstadt Outlet Village เอา้ท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสนิคา้หลากหลายแบรนด์ อาทิ Aigner, Bally, 
Burberrly, Calvin Klein, Camel, Fossil, Geox, Guess,  L’Occitane, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, 



Stefanel, Superdry, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, 
Versace ฯลฯ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงมวินิค อสิระ
อาหารเย็นตามอธัยาศยั  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  

        ทีพ่กั : ACHAT Premium München-Süd 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     มวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์-  ซาลซบ์ูรก์ -  อนิสบ์รคู                                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

                น าท่านออกเดนิทางเขา้สู่พรมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสู ่
ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง209ก.ม./ 3.30 ชั่วโมง)  
หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุกวา่ 4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด 
อยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) เขตที่มีภูเขา
และมีทะเลสาบมากมายถงึ 76 แห่ง กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โร
แมนตกิที่สุดในออสเตรียและไดช้ือ่ว่าเมืองรมิทะเลสาบที่สวย
ทีส่ดุในโลก ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงน้ีวา่เป็นไขม่กุแห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย            หลังอาหารอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) 
ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1.30 ชม.) ตลอดเสน้ทางมีววิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ
ออสเตรีย มีเนินภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ที่
ส าคัญของออสเตรียดว้ย ตัวเมืองแบ่งเป็น 2 ฝ่ังคือฝ่ังเมืองใหม่และฝ่ังเมืองเก่า  โดยมีแม่น ้ าซาลซัค 
(Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมีอาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ บรเิวณเมืองเก่าไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็น
มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค .ศ . 1997 เมอืงน้ียังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่าวลูฟ์
กังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound 
of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลลวีูด จากนัน้ น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณ
วังมริาเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนั้นน าท่านขา้มแม่น ้า
ซาลสซ์ัคสู่ย่านเมอืงเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ทีต่ัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า ให ้
ทา่นถา่ยรูป ต่อจากนัน้ น าท่านชม ปราสาทโฮเอนิซาลซบ์ูรก์(Hohensalzburg fortress)(ถา่ยรูปดา้นนอก)ป้อม
ปราการบนยอดเขาเฟสตุงซแ์บรก์ (Festungsberg) ทีร่ะดับความสงู 506 เมตร เป็นภูเขาขนาดเล็กในเมอืงซาลซ์

บรูก์ของประเทศออสเตรยี ปราสาทหลังน้ีเคยถูกใชเ้ป็นทีพ่ านักของเจา้ชายอัครมุขนายกแห่งซาลซบ์ูรก์ ปราสาท
แหง่น้ีเริม่กอ่สรา้งในปีค.ศ. 1077 และมกีารต่อเตมิขยายขนาดเรือ่ยๆ จนถงึปี ค.ศ. 1519 จัดเป็นหนึง่ในปราสาทที่
ใหญ่ทีส่ดุทีส่รา้งขึน้ในสมัยกลาง เมือ่มกีารสรา้งรถรางเคเบลิขึน้ภูเขาแห่งน้ีในปีค.ศ. 1892 ปราสาทโฮเอนิซาลซ์

บูรก์ไดรั้บการบูรณะและตกแต่งใหม่เพื่อเป็นแหล่งท่องเทีย่วของเมอืง จากนัน้ น าท่าน บา้นโมสารท์ (Mozart's 
Birthplace)(ถา่ยรูปดา้นนอก)พพิธิภัณฑโ์มสารท์ในเมอืงซาลสบ์วรก์มอียูส่องแหง่ แหง่แรกคอื พพิธิภัณฑโ์มสารท์
เกบูรต์สเฮาส ์Mozart Geburtshaus (Mozart Birthplace) อยู่ทีถ่นน Getreidegasse แหง่ทีส่องคอืพพิธิภัณฑโ์ม
สารท์โวนเฮาส ์Mozart Wohnhaus (Mozart Residence) อยู่ตรงหนา้จัตุรัส Makartplatz อกีฝ่ังของแม่น ้าซาล
ซคั  คอืบา้นทีค่รอบครัวโมสารท์ยา้ยมาอยูเ่มือ่ลกูโตขึน้เป็นบา้นสองชัน้มเีน้ือทีก่วา้งขวางกวา่เดมิ โมสารท์ใชช้วีติ
ทีน่ี่เป็นเวลาถงึ 7 ปี ในชว่งปี ค.ศ. 1773-1780 ภายในจัดแสดงเอกสารตน้ฉบับ เครือ่งดนตร ีภาพวาด เพือ่แสดง
ประวัตชิวีติและผลงานของทา่น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีโ่รงแรม 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่     ซาลซบ์รูก์ – อนิสบ์รคุ – การม์ชิ – พารเ์ทนไครเ์ชน่ – ฟุสเซน่                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ Hofkirche Innsbruck เป็น
โบสถ์แบบกอธคิรสิตจักรอยู่ในส่วน เป็นเมืองหลวง
ของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเที่ยวของ
ประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้อนิ ซึง่ค าว่าอนิส์

บรูคนัน้ แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอนิ มีลักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม  หลงัคา
ทองค า)Golden Roof) เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของเมอืง
อินส์บรูค ซึ่งตั ้งอยู่ ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึ้นโดย
จักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษ  ที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัน้ทา่นสามารถ



เดนิสูถ่นนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ)Maria-Theresien-Strasse) เมอืงทีเ่ต็มไป
ดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงามยังคงไดร้ับกา รรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมสีเีหมอืนลกูกวาด
พาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ท่านสมารถน่ังจบิกาแฟชม
บรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวานช็อกโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีที่ขึน้ชือ่เป็นของ
ฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตามอัธยาศัย  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่การม์ชิ-พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ Garmisch-Partenkirchen (ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมอืง
ตากอากาศเล็กๆ ตั ้งอยู่ทางตอนใตข้องมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกลเ้ทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า 
Wetterstein-Gebirge เป็นเมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมอืงน่ารักที่เต็มไป
ดว้ยภาพวาดบนก าแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟุสเซ่น 
Fussen (ระยะทาง 61 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) น าท่านชมหนึ่งในเมอืงบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่
บรรยากาศแสนสบาย เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี จากนัน้อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงน่ารักของฟสุเซน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Europarkhotel International 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 
 

วนัทีห่า้    ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทะเลสาบททิเิซ ่– Donausechingen  
                                                                                                                        อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางขึน้รถมนิิบัสเพื่อขึน้เขา้ชม ปราสาทนอย
ชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ต้นแบบของ
ปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์(ระยะเวลา 15 
นาที) ตัง้อยู่บนเนินเขาสูงที่สรา้งจากบัญชาของกษัตรยิ์
ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาท
ตามเทพนิยาย ชมความวจิิตรพิสดารของหอ้งต่างๆ ที่
ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิาร์
ดวากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่(เขา้ชมภายใน( 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ทา่นเดนิทางสู ่ททิเิซ(่Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ย
ขนุเขา(ระยะทาง 217 กม.ใชเ้วลา  ชม.)  ทีต่ัง้อยู่ในเขตของป่าด าตอน
ใต ้(South Black Forest) ทีป่กคลุมไปดว้ยป่าสนยนืตน้นับหมืน่ไร่ของ
เยอรมนี ทิทิเช่ ยังเป็นตน้ก าเนิดของนาฬิกากุ๊กกูที่มีชื่อเสียงดว้ย 
จุดเดน่ของทีน่ี่คอืทะเลสาบททิเิซส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญทีต่ดิอันดับ
ความสวยงามในยุโรป ทา่นจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้มทะเลสาบแห่งนี้ไว ้จากนัน้ น า
ท่านชมทะเลสาบททิเิซ่ Lake Titisee ชมธรรมชาตทิี่สวยงามรมิทะเลสาบและหมู่บา้นททิเิซ่ที่เป็นแหล่ง
พักผ่อนตากอากาศชือ่ดังของเยอรมนี จากนัน้ น าท่านชมนาฬกิากุ๊กกู Cuckoo clocks (Drubba) สนิคา้
พืน้เมอืงใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเดนิเลอืกซือ้ นาฬกิากุก๊ก ูและงานไมแ้กะสลักตา่งๆ ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของ
เยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลักษณ์ของชาวป่าด าดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0(  อาหารจนี 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 35กม.ใชเ้วลา45นาท)ี  เพือ่
น าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 

วนัทีห่ก    Donaueschingen - เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- เมอืงซุก  - แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติ

ลสิลเูซริน์                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                         

 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. 
ใชเ้วลา 1ชม.)  เมอืงที่มคีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส ์และอาคารสไตล์
คลาสสคิ น าท่านเทีย่วชมและสมัผัสความงามของ น า้ตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในยุโรป  ชม
ความแรงของกระแสน ้าทีก่ระทบกับโขดหนิกลางน ้าใหท้า่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์และโอบลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญ่เรยีง
รายทั่วบรเิวณ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30ชม.)เมอืงรมิทะเลสาบและเมอืง 



ทีร่วยทีส่ดุในสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยงามดจุราวกับเทพนยิายชมยา่นเมอืงเกา่ จากนัน้ น าท่านไป
เยีย่มชมรา้นนาฬกิา ทีร่วบรวมเอานาฬกิาชัน้น าของสวสิเซอรแ์ลนดม์าใหท้่านเลอืกชม และสนิคา้หลากหลาย จน
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นเมอืง
เล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดน
ของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็น
ที่ตัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) 
ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่เรยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะ
หมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูววิได ้360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไป
เรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็ง
ทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรูปหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร รา้นอาหารTITLIS 
Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยูท่า่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขาแบบระยะประชดิ 
บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

 
 
 
 
 
 
 
บา่ย ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี

ความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านน่ังเคเบิล้
คารล์งมาที่สถานีดา้นล่างและเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  จากนัน้พาท่าน
ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ
ชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge)  ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคา
คลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
บรเิวณย่าน Old Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
ค า่              รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3(  เมนอูาหารจนี 
       สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 

   ทีพ่กั: Hotel Rothaus 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง( 

 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานซูรคิ                                                                                                อาหารเชา้ 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  มือ้ที(่14 ( 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
13.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 
 

วนัทีแ่ปด         ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.10+1 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

 
 



 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง (  
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10 – 17 ก.พ. 63 49,888 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร(์ 

ราคาเด็ก(2-11ปี(มเีตยีงคดิ

ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

12,500 31  

23 – 30 ม.ีค. 63 49,888 12,500 31  

04 – 11 พ.ค. 63 49,888 12,500 31  

18 – 25 พ.ค. 63 49,888 12,500 31  

01 – 08 ม.ิย. 63 49,888 12,500 31  

15 – 22 ม.ิย. 63 49,888 12,500 31  

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท** 

หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย     
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่( ทา่นละ 29,500 บาท  
กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า หนา้3** (ณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะกรุ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรุณาสง่พ รอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้  
 
 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน กรณีหอ้งพักในเมอืงที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกัน
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 อยกวา่ปี หรอืน ้ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500, 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 005,1 , 000 บาท  



  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 05 , 000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ทา่นสามารถ

ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,500 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน( และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ( 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่า
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้(ประเทศเยอรมนั(  

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  



1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรุณาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่  หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกับทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3. 5cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน /  ส าเนาบัตรขา้ราชการ )ถา้มี (  
ส าเนาทะเบยีนสมรส   /นาทะเบยีนหยา่ส าเ / ส าเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  )ถา้เคยทกีารเปลีย่น(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่(20ปี แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น  / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา  / าสปอรต์บดิาส าเนาพ-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกับบรษัิทน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพื่อเดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณเีจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้  เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ ) คัดลอกไมเ่กนิ  3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้(  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่( 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกับมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา  พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ่้ายใหก้บับตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่   ) พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา ( โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง   และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซี่าดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณทีีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย   
4. 5 กรณเีป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส   / ใบหยา่  / ใบมรณะ  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ่้ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ  ของสาม ีและบตุร  ทีม่ดีว้ยกนั( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน( 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกับคา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ่้ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่  ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย   **  
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. 3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  



6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เน่ืองจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกับชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กัน  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร ** 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย (        ............................................................................................ .................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาอังกฤษ (   ............................................................................................ .................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ ) ถา้มี  (          ......................................................................................................... ..... 

4 .วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................   อาย ุ ........ .....ปี   สถานทีเ่กดิ  .................. ................. ..... 
5 .เพศ    ชาย           หญงิ 

5 .ทีอ่ยูปั่จจุบัน )ภาษาอังกฤษ(  
............................................................................................................................................................. 

............................. ....... .............รหัสไปรษณีย์    .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 
โทรศัพทม์อืถอื   ................................ .......................  ... โทรศัพทบ์า้น   ............................... ...........................  

6 .อาชพีปัจจุบัน ..................................... ...............ต าแหน่ง   ....................................... ...............................  
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

 ........................................................................................ ...................................................................... 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน  ....................... .......................................................................................... ..........................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  .............. ......... ............อเีมล์  ....................... ...  
8. รายไดต้อ่เดอืน   ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ................................................................................... ......  

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ . .......................................................................... .............................. ................. 

 

 

10  .สถานภาพ          ⃣ โสด       ⃣ สมรส      ⃣แตง่งาน)ไมจ่ดทะเบยีน (  
      ⃣ หยา่       ⃣ มา่ย       ⃣ อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา         ⃣ แยกกันอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น /เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ   . ..... ...... ..... ....  
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา    ..................................................... วัน  /เดอืน/ ปี เกดิ ................ . สถานทีเ่กดิ  . ....... .... ........ ..  
31.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา    ..................................................วั น /เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ   . ..... ...... ..... .....  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังน้ี 
       เลขพาสปอรต์   ............ ......... วันออก   ..................... วันหมดอายุ  .... .............. ออกให ้ณ ประเทศ  ......... ..........  
       เลขพาสปอรต์   ............ ......... วันออก   ..................... วันหมดอายุ  .... .............. ออกให ้ณ ประเทศ   .... ...............  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ ........... ........ .........................................................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  )กรุณาระบวุัน /เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (    

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่   ..................... .........................  ถงึวันที่   .................................. ................  



18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  )กรุณาระบวุัน /เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (   ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้ งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 
      เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............. ...................................... ........... 

    บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น  / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 

 


