
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม:13021  (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 

 

CODE: TG114 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์เสน้ทางสุดสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 8วนั 5คนื 

 

    Code :TG114 เยอรมนั ออสเตรยี สวสิเซอรแ์ลนด ์8คนื5วนั                 
เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 

พกัออสเตรยี 1 คนื เยอรมนั 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื 

 ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมู่บา้นมรดกโลกอายุกวา่ 4,500 ปี 
 ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญ่ล าดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์The Sound Of Music  

 อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ตัง้อยู่บนทีร่าบลุม่แม่น ้าอนิน ์กลางหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof)  

 มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจัตรุัสมาเรยีนพลทัซ ์

 เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรฐับาวาเรยี ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
 เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS 

 ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเลก็โอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ 
 เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผัสความงามของ น ้าตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในยุโรป   

 แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น่ังโรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

 ลูเซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรัฐลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลกั สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายุกวา่ 670 ปี 



บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย TG สะสมไมลไ์ด5้0% น า้หนกักระเป๋า 30 กก. 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

13 – 20 พ.ค. 62 49,900 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร)์ 

ราคาเด็ก(2-11ปี)มเีตยีงคดิ

ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

14,000 25  

20 – 27 พ.ค. 62 49,900 14,000 25  

27 พ.ค. – 3 ม.ิย. 62 49,900 14,000 25  

10 – 17 ม.ิย.  62 49,900 14,000 25  

24ม.ิย. – 1ก.ค.62 49,900 14,000 25  

13 – 20 ก.ค. 62 49,900 14,000 25  

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซี่าและบรกิาร 3,500บาท** 
 
 FLIGHT  
DEPARTURE: TG924  BKK-MUC 00.50-06.45 

RETURN:        TG971 ZRH-BKK 13.15-06.10+1 
 

วนัทีห่น ึง่     กรุงเทพฯ   ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ   

21.00น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์D 
สายการบนิไทยโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
00.50น. ออกเดนิทางสู่ มวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG924  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง    ทา่อากาศยานมวินคิ – เมอืงมวินคิ – พระราชวงัเรสซเินซม์วินคิ – โบถส ์St.Peter’s Church  

                 จตรุสัมาเรยีน                                                                                                                                                  อาหาร,เทีย่ง  

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่ง
ฤดูหนาวจะ6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ 
(Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีระยะทาง 38 กม. 45นาท ี และเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรยี ยัง
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับูรก์) และเป็นหนึ่งในเมอืงมั่งคั่งที่สุดของยุโรป 

ซึง่มีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นที่จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ่งของประเทศเยอรมนี จงึ
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั ้งด า้นศิลปวัฒนธรรม และ
อาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม พระราชวงัเรสซเิดนซ ์มวินคิ (Residenz 
Munich) หรอื Residenz München สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 ทางดา้น
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยก่อนเรียกว่า Neuveste หรือใน

ปัจจุบันคอื มวินคิ (Munich)  ทีน่ี่ถูกยกใหเ้ป็นพระราชวงัใจกลางเมอืงที่มี
ชือ่เสยีง และมขีนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับ

และทรงงานของกษัตรยิแ์ห่งแควน้บาเยริน์มากว่า 500 ปี และยังเป็นที่ตัง้
ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนัน้ๆ อกีหลายยุคสมัยดว้ย ซึง่ภายหลังเกดิการ
ปฏวิตัทิ าใหบ้า้นเรอืนและชมุชนพังเสยีหายมากมาย รวมทัง้พระราชวงัเรสซิ

เดนซด์ว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เมือ่เหตกุารณบ์า้นเมืองสงบลง พระราชวงัและ
รัฐสภาแห่งน้ีก็ถูกเปลีย่นใหก้ลายเป็นพิพิธภัณฑก์ารออกแบบภายใน ใช ้

เป็นที่เก็บสะสมงานทางศลิปะและเป็นคลงัเก็บสมบัตขิองกษัตรยิ ์รวมถงึมี

อนุสาวรีย์หินสลักภาพภาพของผูอุ้ปถัมภ์ผู ป้กครองจาก  House of 
Wittelsbach ผูป้กครองบาวาเรยีตัง้แต ่ศตวรรษที ่17 เป็นตน้ไป แตไ่ม่นาน

หลงั จากนัน้ น าท่านไปชม วหิาร Frauenkirche หรอืทีเ่ราจะรูจ้ักกนัดใีน  
ชื่อว่า Church of Our Lady นั้น เป็นอีก   สถานที่ท่ องเที่ ยวที่ เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองมวินิคเลยทีเดยีว เพราะทัง้ความสวยงามเเละเก่าเเก ่
อกีทัง้มีต านานในเรือ่งของความลกึลับซ่อนตัวอยู่ดว้ย ก็ยิง่ท าใหเ้ป็นมนต์
เสน่ห์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากของสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งน้ี ที่ท าให ้

หลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวหิารเเห่งน้ีกัน จากนัน้ น าท่านไป
ชม St. Peter's Church นับว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก
ที่สุดในเมืองมวินิค เเละเป็นที่ชืน่ชอบของบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว

มวินิคกันอย่างมากเลยทีเดยีว โดยมีส่วนที่สวยงามหลายจุดดว้ยกัน ตาม
บันทกึนัน้กล่าวว่าอายุของ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์นัน้เริม่มาตัง้เเต่ปี ค.ศ.1180 
พรอ้มกบัการก่อตัง้เมอืงมวินิคเลยทีเดยีว โดยมีการผ่าน

ประวัตศิาสตรม์าอย่างโชกโชนเลยทีเดียว ผ่านทัง้เหตุ
เพลงิไหมเ้เละไดร้ับการบูรณะในปี ค.ศ.1368 จากนัน้ก็
โดนถล่มราบเรียบในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ก่อนที่จะ

ไดร้ับการบุรณะขึน้มาใหม่จนสวยงามในปี ค.ศ.2000 ซึง่
โบ ส ถ์ เ เห่ ง น้ี ผ่ าน ก า รต่ อ เติ ม เส ริม เเต่ ง ไ ป ด ้วย
สถาปัตยกรรมทีง่ดงามทัง้ในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค ่ซึง่

ภายในดา้นในนั้นมีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียว 
ดว้ยประตมิากรรมของเซนตปี์เตอร ์ที่เเท่นบูชา ที่จะสวม
มงกฎุเทยีร่าอกีดว้ย ซึง่จรงิๆ เเลว้มงกฏุเทยีร่านัน้จะถูกถอดออกหลังจากทีพ่ระสนัตะปาปาสิน้พระชนมไ์ปเเลว้ จนกว่า

จะมีการเลือกพระองคข์ึ้นมา จากนั้น ใกลก้ันน าท่านสู่บริเวณ จตัุรสัมาเรยีน Marienplatz ย่านเมืองเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณท์ีส่าคญัของมวินคิ เซน่ ศาลาวา่ การเกา่ ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่
พระที่มีรูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยที่ Victuals Market วคิทูอาเลยีนมาคท ์

หรอื ตลาดวคิทูอาเลยีน เป็นตลาดขายอาหารและจัตรุัสใจกลางนครมวินิค ประเทศเยอรมนี มแีผงขายสนิคา้กวา่ 140 
แผงบนพืน้ทีก่วา่ 22,000 ตารางเมตร มทีัง้แผงขายดอกไม ้ผลไม ้สตัวปี์ก เครือ่งเทศ เนยแข็ง ปลา น ้าผลไม ้และอืน่ 
ๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี (มื้อที1่) 

อาหารจนี   

บา่ย            น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอนิกอลสตัดท ์(Ingolstadt) 
(ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เพือ่ให ้
ทา่นชอ้ปป้ิงที ่Ingolstadt Outlet Village องิกอลสตดัท ์
เอา้ทเ์ลท วลิเลจ  เอาทเ์ลตขนาดใหญท่ีม่สีนิคา้หลากหลาย
แบรนด ์อาท ิ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 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นดนิ
ทางกลับสูเ่มอืงมวินคิ  (อสิระอาหารค า่เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง) 

        ทีพ่กั :  Holiday inn Munich south 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม       มวินคิ - ฮลัลส์ตทัท ์-  ซาลซบู์รก์ -  อนิสบ์รูค                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่) 

                 น าท่านออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสูฮ่ลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง209กม.ใชเ้วลา 
3 ชม.) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบ
โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี สวยงามราวกบัภาพวาด อยู่ในเขต
ซาลซกัมเมอร์กุท  (Salzkammergut) เขตที่มีภู เขาและมีทะเลสาบ

มากมายถงึ 76 แห่ง กล่าวกันวา่เป็นเมืองที่โรแมนตกิที่สุดในออสเตรีย
และไดช้ือ่วา่เมืองรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ออสเตรียใหฉ้ายาเมอืง
น้ีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO 

Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่
ในภวังคแ์ห่งความฝัน จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายรูปกับเมือง
นอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (มื้อที่3) อาหาร

ทอ้งถิน่ เมนูพเิศษ Grill Fish Trout  
บา่ย           หลังอาหารอสิระใหท้่านเดนิเล่นตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางสู่เมืองซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) 

ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1 
ชม.) ตลอดเสน้ทางมีววิทิวทัศน์สวยงามเป็น
เอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญา้สลับ
ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านเดินชมเมือง

ซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรม
บาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและ
ยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศูนย์กลาง

การคา้ที่ส าคัญของออสเตรียดว้ย ตัวเมือง
แบ่งเป็น 2 ฝ่ังคือฝ่ังเมืองใหม่และฝ่ังเมืองเก่า 
โดยมีแม่น ้าซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลาง

เมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ 
บรเิวณเมืองเก่าไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมือง

น้ียังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที่ 18 
นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท (Wolfgang 
Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่ยิง่ใหญ่

ฮอลลวีดู จากนัน้ น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวงัมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อก
ที่โด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าท่านขา้มแม่น ้าซาลสซ์ัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถมองเห็น
ปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นน าท่านชม บา้นเลขที ่9 

ถนน Getreidegasse  บา้นสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสารท์เกดิ เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังน้ีมากกว่า 20 ปี 
ตอ่มาเขายา้ยไปอยู่อกีหลังหนึ่ง บา้นหลังน้ีถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จตัุรสัเรสซิ

เดนท ์(Residenzplatz) คอืจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกล ้มหาวหิารแห่งเมอืงซาลซ์

บูรก์( Salzburg Cathedral) มีน ้าพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบรเิวณน้ี แลว้อสิระใหท้่านชมรา้นคา้ที่รายเรียงอยู่
สองขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบูรก์ ทีต่ัง้อยู่ตรงจัตรุัสกลางเมอืงเดนิเที่ยวชมเมอืงเก่า
แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดียวที่ข ึน้

ทะเบยีนใหส้่วนทีเ่ป็นพระราชวงัเชริน์บรุนนเ์มอืงน้ีของฝากของทีร่ะลกึตา่งๆก็โมสารท์ไปหมด เพราะไม่วา่ช็อกโกแลต
ของที่ระลกึนับรอ้ยชนิดรอ้ยอย่างก็ตรารูปโมสารท์เกอืบทัง้หมด  จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่อนิสบ์รคุ (Innsbruck) 

(ระยะทาง189กม.ใชเ้วลา 2.30 ชม.) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีโ่รงแรม 

       ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art 4*  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ ี ่     อนิสบ์รุค - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่  ฟุสเซ่น                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

 เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมอืงเอกดา้นการ
ท่องเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ า้อนิ 
ซึง่ค าว่าอนิสบ์รูคนั้น แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้ าอนิ มี
ลกัษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม 
หลงัคาทองค า (Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญั
ของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า สรา้งขึน้
โดยจักรพรรด ิFriedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษ  ที ่
15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผูป้กครองแควน้ทิโรล 

จากนัน้ท่านสามารถเดนิสู่ถนน
สายหลกัของเมอืงมาเรยี 
เทเรสเซียน ซตราสเซอ
(Maria-Theresien-Strasse) 
เมืองที่ เต็มไปด ว้ยอาคาร
สไตล์บารอคที่แสนงดงาม
ยังคงไดรั้บกา รรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมสีี

เหมอืนลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยดุเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ทา่นสมารถน่ังจบิ
กาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวานช็อกโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็น
ของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองการม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ช่น (Garmisch-
Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองตาก
อากาศเล็ก ๆ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่
ใกลเ้ทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็น
เมืองเดียวของเยอรมนีที่ตดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัว

เมอืงน่ารักทีเ่ต็มไปดว้ยภาพวาดบนก าแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ
งามประทับใจทีส่วยงาม จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ฟุสเซน่-โฮเฮน
ชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเสน้ทาง

ถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 
63 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดน
ของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี  จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืง น่ารักของฟสุเซน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่)  อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen 3* หรอืระดบัใกลเ้คียงกนั (ชือ่โรงแรมที่ท่านพัก 

ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้       การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ - ปราสาทนอยชวานสไตน ์- ทะเลสาบททิเิซ่ - Donausechingen                                      
                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 

น าท่านเดนิทางสู ่โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งใน
เมืองบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย 
น าท่านเดนิทางขึน้รถมนิิบัสเพื่อขึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์

Neuschwanstein Castle ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิ งนิทรา
ในดสินยีแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนเนนิเขาสงูที่สรา้งจากบัญชาของกษัตรยิล์ุดวคิ
ที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ที่ตอ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนิยาย ชม

ความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้ับการตกแตง่อย่างงดงามดว้ยการ
ออกแบบของรชิารด์วากเนอร์ ซ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงที่ทรงโปรดปราน
ยิง่  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  อาหารทอ้งถิน่ เมนูพเิศษ  ขาหมูแยอรมนั  

บา่ย ท่านเดนิทางสู่ ททิเิซ่ (Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ย
ขนุเขา(ระยะทาง 379 กม.ใชเ้วลา 5 ชม.)  ทีต่ัง้อยู่ในเขตของป่าด าตอนใต ้
(South Black Forest) ที่ปกคลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นับหมื่นไร่ของ
เยอรมนี ททิเิช ่ยังเป็นตน้ก าเนดิของนาฬกิากุ๊กกูที่มชี ือ่เสยีงดว้ย จุดเด่น
ของที่นี่คือทะเลสาบททิิเซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ตดิอันดับความ
สวยงามในยุโรป ท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้ม
ทะเลสาบแห่งนี้ไว ้จากนั้น น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ Lake 



Titisee สมัผัสกับธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิชมธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบและหมูบ่า้นททิเิซท่ีเ่ป็นแหลง่พักผอ่น
ตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากนั้น น าท่านชมนาฬิกากุ๊กกู  Cuckoo clocks สนิคา้พื้นเมืองใหท้่าน
เพลดิเพลนิกับการเดนิเลอืกซือ้ นาฬกิากุ๊กกู และงานไมแ้กะสลักต่างๆ ซ ึง่เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใตท้ี่
เสมอืนเป็นสญัลักษณ์ของชาวป่าด าดว้ย  

 หมายเหต:ุ รายการลอ่งเรือเป็นบรกิารแถมอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งงดการล่องเรอือันเนือ่งมาจากสภาพลม ฟ้า 
อากาศ ทีไ่ม่เอือ้อ านวย หรือเป็นช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆที่ควิเต็มก่อนและชว่งทีเ่รือปิดใหบ้รกิารในแต่ละชว่ง
ฤดกูาลซึง่อาจเร็วกวา่ปกต ิทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขอเงนิคนืได)้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหาร0uo  

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 35กม.ใชเ้วลา45นาท)ี  เพือ่น าทา่น
เขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก      Donaueschingen –เมอืงซุก  - แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - ลูเซริน์ อาหาร เชา้,เทีย่ง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1) 

น าท่านเดนิทางสู่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซุก (ZUG)  เมอืงรมิทะเลสาบและเมอืงที่รวย
ทีสุ่ดในสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเมืองรมิทะเลสาบที่สวยงามดุจราวกับเทพนิยายชมย่านเมืองเก่า จากนัน้ น าท่านไปเยี่ยมชม

รา้นนาฬกิา ทีร่วบรวมเอานาฬกิาชัน้น าของสวสิเซอรแ์ลนดม์าใหท้่านเลอืกชม และสนิคา้หลากหลาย จนสมควรแกเ่วลา น า
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใชเ้วลา 2ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ใน
รัฐออบวลัเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอด

เขาทติลสิมีความสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่
ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รียกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่่านสามารถดู
ววิได ้360องศาในขณะที่เคลือ่นที่ข ึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ชมถ ้าแข็งที่

สวยงาม และเดนิเลน่ถ่ายรูปหรือเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 
100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทติลสิ สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่าน
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) Asian Set Menu 

บา่ย หลงัอาหารเทีย่งน าท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)  เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม

อนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาที)  จากนัน้พา
ท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่ง
กลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  ซึง่มคีวามยาว
ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่ี
หลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว
สะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้
ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (มือ้ที1่3)  

  สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ทีพ่กั: Hotel Rothaus 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 



วนัทีเ่จ็ด      ลูเซริน์ – ทา่อากาศยานซูรคิ         อาหาร เชา้ 

 
07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที1่4) 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่

เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
10.00น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ั๋วโดยสารและสมัภาระ ใหท้่านท าคืน

ภาษ ี(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

13.15น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  
 
วนัทีแ่ปด         ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

06.10 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

***************************************** 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นต้น โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู ้จดัจะปรบัเปลี่ยนโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่) ทา่นละ 23,500 บาท  

กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้  
 



 
 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่า

ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่าย
การบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้ก่อนเดนิทาง14วนั ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น ้าหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 
US ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั MSIG แบบ
แผนประกนัภยัแบบ EASY VISA โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 15-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 1-14 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุ 76-80 ปีบรบิูรณ ์ วงเงนิคุม้ครอง 750,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 1-75 ปีบรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 2,000,000 บาท ผูเ้อาประกนัทีม่อีายุ 76-80 ปี
บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทยผูเ้อาประกนัภัยที่มอีายุ1-75 วงเงนิคุม้ครอง 100,000 บาท ผูเ้อาประกันทีม่ีอายุ 76-80 ปี

บรบิูรณ ์วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์MSIG ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
 

 
 



6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่วซีา่วซีา่เชงเกน้ และคา่บรกิาร 3,500 บาท  กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยู่แลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกนัภัย

แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 

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

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอายุ และมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุก่อนน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่่าย
จากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วนัเดอืนปีที่เริม่ท างานกบับรษัิทน้ีและชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาที่อนุมัตใิห ้
ลาหยุดเพื่อเดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมี
อายุไม่เกนิ 1 เดอืนก่อนยื่นวซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่วา่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรือมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่รับยืน่วซี่าดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื
ของสามก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั) 

 
5. หลกัฐานการเงนิ 

 
5.1ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบัน) 
ควรเลอืกเล่มที่มกีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต า่กวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญชี และบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ไม่เกนิ 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 



5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถูกตอ้ง เน่ืองจาก

เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทูต ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏเิสธวซีา่ได ้
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ
สถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ตอ่ท่านกอ่นเท่านัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 

3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 

 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 
  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู่ 

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

18. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    
   เงนิสด 

 



** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหตุ : การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


