
 

 

 

 

 CODE: TG993 >>> <<< 

 

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

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

 มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจัตรุัสมาเรยีนพลทัซ ์

 เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
 เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอันดบั BEST OF THE ALPS 

 ททิเิซ่ (Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ 
 เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผสัความงามของ น ้าตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในยุโรป   

 แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น่ังโรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

 ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรฐัลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลกั สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายุกวา่ 670 ปี 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 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** 
 
◼ FLIGHT  
DEPARTURE: TG924  BKK-MUC 00.50 – 06.45 

RETURN:        TG971  ZRH-BKK 13.15 – 06.10+1   
 

 

วนัทีห่นึง่     กรงุเทพฯ   ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ   

21.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ั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(ีเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่ง

ฤดหูนาวจะชา้กว่า6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่
ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 38 กม. 45นาท)ี และเป็นเมือง

หลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 
(รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์)และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งทีสุ่ดของยุโรป 

ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี 
จงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และ

อาหารอันเลื่องชื่อ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงัเรสซเิดนซ ์มวินคิ(Residenz Munich) 

หรอื Residenz München(ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 
ทางดา้นทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยก่อนเรียกว่า Neuveste 
หรือในปัจจุบันคอื มวินคิ(Munich) ทีน่ี่ถูกยกใหเ้ป็นพระราชวังใจกลาง

เมืองทีม่ีชือ่เสยีง และมีขนาดใหญ่มากทีส่ดุของประเทศเยอรมัน เคยเป็น
ทีป่ระทบัและทรงงานของกษัตรยิแ์ห่งแควน้บาเยริน์มากว่า 500 ปี และยัง
เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนัน้ๆ อกีหลายยุคสมัยดว้ย ซึง่ภายหลงั

เกดิการปฏวิัตทิ าใหบ้า้นเรือนและชุมชนพังเสียหายมากมาย รวมทัง้



 

 

 

 
พระราชวังเรสซเิดนซด์ว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เมือ่เหตกุารณ์บา้นเมอืงสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแห่งนี้ก็ถกูเปลีย่น
ใหก้ลายเป็นพพิธิภัณฑก์ารออกแบบภายใน ใชเ้ป็นทีเ่ก็บสะสมงานทางศลิปะและเป็นคลังเก็บสมบัตขิองกษัตรยิ ์

รวมถงึมีอนุสาวรยีห์นิสลกัภาพภาพของผูอุ้ปถัมภผ์ูป้กครองจาก House of Wittelsbach ผูป้กครองบาวาเรยีตัง้แต ่
ศตวรรษที ่17 เป็นตน้ไป จากนัน้ น าท่านไปชม วหิาร Frauenkirche(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรอืทีเ่ราจะรูจ้ักกนัดใีน 
ชือ่ว่า Church of Our Lady นัน้เป็นอีกสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมวินคิเลยทเีดยีว เพราะทัง้
ความสวยงามเเละเกา่เเก ่อกีทัง้มตี านานในเรือ่งของความลกึลบัซอ่นตวัอยู่ดว้ย ก็ยิง่ท าใหเ้ป็นมนตเ์สน่หท์ีม่ีความ
น่าสนใจอย่างมากของสถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้ ที่ท าใหห้ลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวหิารเเห่งนี้กัน 

จากนัน้ น าทา่นไปชม St. Peter's Church(ถา่ยรูปดา้นนอก) นับว่าเป็นโบสถท์ีม่คีวามโดดเดน่อย่างมากทีส่ดุใน
เมอืงมวินคิ เเละเป็นทีช่ืน่ชอบของบรรดานักทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วมวินคิกนัอย่างมากเลยทเีดยีว โดยมสีว่นทีส่วยงาม
หลายจุดดว้ยกัน ตามบันทกึนัน้กล่าวว่าอายุของ โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์นั้นเร ิม่มาตัง้เเต่ปี ค.ศ.1180 พรอ้มกับการ

ก่อตัง้เมืองมวินคิเลยทเีดยีว โดยมีการผ่านประวัตศิาสตรม์าอย่างโชกโชนเลยทเีดยีว ผ่านทัง้เหตุเพลงิไหมเ้เละ
ไดร้ับการบูรณะในปี ค.ศ.1368 จากนัน้ก็โดนถล่มราบเรียบในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ก่อนทีจ่ะไดร้ับการบูรณะ

ขึน้มาใหม่จนสวยงามในปี ค.ศ.2000 ซึง่โบสถเ์เห่งนี้ผ่านการตอ่เตมิเสรมิเเต่งไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามทัง้ใน
เเบบบาร็อคเเละโรโคโค่ ซ ึง่ภายในดา้นในนัน้มีความสวยงามอย่างมากเลยทเีดยีว ดว้ยประตมิากรรมของเซนตปี์
เตอร์ ที่เเท่นบูชา ที่จะสวมมงกุฎเทียร่าอีกดว้ย ซึง่จริงๆ เเลว้มงกุฏเทียร่านั้นจะถูกถอดออกหลังจากที่พระ

สนัตะปาปาสิน้พระชนมไ์ปเเลว้ จนกว่าจะมกีารเลอืกพระองคข์ ึน้มา จากนัน้ ใกลก้นัน าทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน
เพทส Marienplatz ย่านเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าคญัของมวินคิ เชน่ ศาลาว่าการเกา่ใน

รูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่พระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยัที ่
Victuals Market วคิทูอาเลยีนมาคท  ์หรือ ตลาดวคิทูอาเลียน เป็นตลาดขายอาหารและจัตุรัสใจกลางนคร
มวินิค ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสนิคา้กว่า 140 แผงบนพื้นที่กว่า 22,000 ตารางเมตร มีทัง้แผงขายดอกไม ้

ผลไม ้สตัวปี์ก เครือ่งเทศ เนยแข็ง ปลา น ้าผลไม ้และอืน่ๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่)  เมนอูาหารจนี 

บา่ย               น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงอนิกอลสตดัท ์(Ingolstadt) (ระยะทาง81ก.ม./ 
1.30 ชัว่โมง) เพือ่ใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่Ingolstadt Outlet Village เอา้ท์
เลตขนาดใหญ่ที่มีส ินคา้หลากหลายแบรนด์ 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 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางกลับสูเ่มอืงมวินคิ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  หลงัอาหารน า
ทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  

        ทีพ่กั : ACHAT Premium München-Süd 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     มวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์-  ซาลซบ์ูรก์ -  อนิสบ์รคู                                      
                                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที2่) 

                น าท่านออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ระยะทาง209ก.ม./ 
3.30 ชัว่โมง)  หมู่บา้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่ า  4 ,500 ปี  
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ย

ขนุเขาและป่าสเีขยีวขจ ีสวยงาม
ร า วกับภาพวาด  อยู่ ใ น เขต

ซ า ล ซ กั ม เ ม อ ร์ กุ ท 
(Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขา
และมีทะเลสาบมากมายถงึ 76 

แห่ง กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โร
แมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีและได ้
ชื่อว่าเมืองริมทะเลสาบที่สวย

ที่สุดในโลก ออสเตรียใหฉ้ายา
เ มื อ ง นี้ ว่ า เ ป็ น ไ ข่ มุ ก แ ห่ ง



 

 

 

 
ออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่น
อยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย            หลงัอาหารอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) 
ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1.30 ชม.) ตลอดเสน้ทางมีววิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ
ออสเตรีย มีเนินภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านเดนิชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยังเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ที่
ส าคญัของออสเตรยีดว้ย ตวัเมอืงแบ่งเป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหม่และฝ่ังเมอืงเกา่ โดยมแีม่น ้าซาลซคั (Salzach)ไหล

ผ่านกลางเมืองและมีอาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ บรเิวณเมืองเก่าไดร้ับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคตีกวีเอกในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส 
โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music 

ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลลวีูด จากนัน้ น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล 
ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ด่งดงั ใหท้า่นเก็บบันทกึภาพประทบัใจ จากนัน้น าทา่นขา้มแม่น ้าซาลสซ์คัสูย่่าน

เมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูป 
ต่อจากนัน้ น าท่านชม ปราสาทโฮเอนิซาลซบ์ูรก์(Hohensalzburg fortress)(ถ่ายรูปดา้นนอก)ป้อมปราการบน
ยอดเขาเฟสตุงซแ์บรก์ (Festungsberg) ทีร่ะดับความสงู 506 เมตร เป็นภูเขาขนาดเล็กในเมืองซาลซบ์ูร์กของ

ประเทศออสเตรยี ปราสาทหลงันี้เคยถกูใชเ้ป็นทีพ่ านักของเจา้ชายอัครมุขนายกแห่งซาลซบ์ูรก์ ปราสาทแห่งนี้เร ิม่
กอ่สรา้งในปีค.ศ. 1077 และมกีารตอ่เตมิขยายขนาดเรือ่ยๆ จนถงึปี ค.ศ. 1519 จัดเป็นหนึง่ในปราสาททีใ่หญ่ทีส่ดุ

ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยกลาง เมื่อมีการสรา้งรถรางเคเบลิขึน้ภูเขาแห่งนี้ในปีค.ศ. 1892 ปราสาทโฮเอนิซาลซบ์ูรก์ไดร้ับ
การบูรณะและตกแต่งใหม่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง  จากนั้น น าท่าน บ้านโมสารท์ (Mozart's 
Birthplace)(ถา่ยรูปดา้นนอก)พพิธิภณัฑโ์มสารท์ในเมอืงซาลสบ์วรก์มอียู่สองแห่ง แห่งแรกคอื พพิธิภณัฑโ์มสารท์
เกบูรต์สเฮาส ์Mozart Geburtshaus (Mozart Birthplace) อยู่ทีถ่นน Getreidegasse แห่งทีส่องคอืพพิธิภัณฑโ์ม
สารท์โวนเฮาส ์Mozart Wohnhaus (Mozart Residence) อยู่ตรงหนา้จัตรุัส Makartplatz อกีฝ่ังของแม่น ้าซาลซคั  

คอืบา้นทีค่รอบครัวโมสารท์ยา้ยมาอยู่เมือ่ลูกโตขึน้เป็นบา้นสองชัน้มเีนื้อทีก่วา้งขวางกว่าเดมิ โมสารท์ใชช้วีติทีน่ี่
เป็นเวลาถงึ 7 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 1773-1780 ภายในจัดแสดงเอกสารตน้ฉบับ เครื่องดนตรี ภาพวาด เพื่อแสดง
ประวัตชิวีติและผลงานของทา่น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนอูาหารจนี  

  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีโ่รงแรม 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่     ซาลซบ์ูรก์ – อนิสบ์รคุ – การม์ชิ – พารเ์ทนไครเ์ช่น – ฟุสเซน่                                         
                                                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่(  
น าท่านเดนิทางสู่ Hofkirche Innsbruck เป็นโบสถแ์บบกอธคิรสิตจักรอยู่ในส่วน เป็นเมืองหลวงของแควน้ที
โรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้อนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่าสะพาน
แห่งแม่น ้าอนิ มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองค า )Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์



 

 

 

 
ส าคัญของเมืองอนิส์บรูค ซึง่ตั ้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษ  ที่ 15 

ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัน้ท่านสามารถเดนิสู่ถนนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรส
เซียน ซตราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมืองทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงามยังคง
ไดร้ับกา รรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมสีเีหมอืนลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทาง
ตอ้งหยดุเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ท่านสมารถน่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึขนมหวานชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตาม
อัธยาศัย  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท6ี)  เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่การม์ชิ-พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ Garmisch-Partenkirchen (ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมือง
ตากอากาศเล็กๆ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกลเ้ทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า 

Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมืองน่ารักทีเ่ต็มไป
ดว้ยภาพวาดบนก าแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ฟุสเซ่น 
Fussen (ระยะทาง 61 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) น าท่านชมหนึง่ในเมืองบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่
บรรยากาศแสนสบาย เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนัน้อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงน่ารักของฟสุเซน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่)  เมนอูาหารทอ้งถิน่ 

  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Europarkhotel International 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

 

วนัทีห่า้    ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทะเลสาบททิเิซ ่– Donausechingen  
                                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่( 

น าท่านเดนิทางขึน้รถมนิบิัสเพื่อข ึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle ตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด  ์(ระยะเวลา 15 นาท)ี ตัง้อยู่บนเนนิเขาสงูทีส่รา้งจากบัญชาของกษัตรยิ์
ลุดวคิที ่2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่

ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร์ ซ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่
(เขา้ชมภายใน) 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) อาหารทอ้งถิน่ 



 

 

 

 

บา่ย ท่านเดนิทางสู่ ททิเิซ่(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขุนเขา(ระยะทาง 217 กม.ใชเ้วลา  
ชม.)  ที่ตัง้อยู่ในเขตของป่าด าตอนใต ้(South Black Forest) ที่ปก
คลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นับหมื่นไร่ของเยอรมนี ทิทิเช่ ยังเป็นตน้
ก าเนิดของนาฬกิากุ๊กกูทีม่ชี ือ่เสยีงดว้ย จุดเด่นของทีน่ี่คอืทะเลสาบ
ทิทิเซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ตดิอันดับความสวยงามในยุโรป 
ทา่นจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้มทะเลสาบแห่ง
นี้ไว ้จากนัน้ น าท่านชมทะเลสาบททิเิซ่ Lake Titisee ชมธรรมชาตทิี่
สวยงามรมิทะเลสาบและหมูบ่า้นททิเิซท่ีเ่ป็นแหลง่พักผอ่นตากอากาศ
ชือ่ดังของเยอรมน ีจากนัน้ น าทา่นชมนาฬกิากุก๊ก ูCuckoo clocks 
(Drubba) สนิคา้พืน้เมอืงใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเดนิเลอืกซือ้ นาฬกิากุ๊กกู และงานไมแ้กะสลักตา่งๆ ซึง่
เป็นสญัลักษณ์ของเยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลักษณ์ของชาวป่าด 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 – ยอดเขาทติลสิ                              

               ลูเซริน์                                                                                                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่1( 

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้าไรน ์(ระยะทาง 55 ก.ม. ใช ้
เวลา 1ชม.)  เมืองทีม่ีความสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตล์
เรเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสคิ น าท่านเทีย่วชมและสมัผัสความงามของ 

น า้ตกไรน  ์Rhein fall น ้าตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  ชมความแรงของ
กระแสน ้าทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน ้าใหท้่านสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์และโอบลอ้ม

ดว้ยตน้ไมใ้หญ่เรยีงรายทั่วบรเิวณ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 
91 ก.ม.  ใชเ้วลา 1.30ชม.) เมืองริมทะเลสาบและเมืองที่รวยที่สุดใน
สวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยงามดจุราวกบัเทพนยิายชมย่านเมือง

เก่า จากนั้น น าท่านไปเยี่ยมชมรา้นนาฬิกา ที่รวบรวมเอานาฬิกาชัน้น าของ
สวสิเซอรแ์ลนดม์าใหท้่านเลอืกชม และสนิคา้หลากหลาย จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงแองเกลิ

เบริก์ (Engelberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติ
ลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้

สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบ ิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่า่น
สามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรื่อยๆ ท่านจะไดข้ ึน้ชมทัศนียภาทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  
ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรูปหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา 



 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2(  Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยู่ทา่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขาแบบ

ระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 
บา่ย ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี

ความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านน่ังเคเบิล้

คาร์ลงมาที่สถานีดา้นล่างและเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  จากนัน้พาทา่น
ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ
ชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge)  ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือน

สญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งข ึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคา
คลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
บรเิวณย่าน Old Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิช่น 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  (มือ้ที1่4( 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี
(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

13.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 
 

วนัทีแ่ปด         ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.10+1 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (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 าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้ส ิน้  

 
 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน กรณีหอ้งพักในเมืองที่ระบุไวใ้นโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 

 

 

 
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรุณาแจง้เลขสมาชกิรอยัล ออรค์ดิ พลสั พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตัว๋  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน

ประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไม่เกนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย ไม่เกนิวงเงนิ 50,000 บาท  
  ซ ึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถ

ศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 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
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 
 

7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่าง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ



 

 

 

 
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกนัภยั
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 

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

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไมต่ า่กว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุกอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่กต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติ
หลงัครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพื่อเดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี

อายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรือสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่

ท าเบียนบา้นอยู่   (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีร่ับยื่นวีซา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผู ้

เดยีว 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  



 

 

 

 
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื
ของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสามี จะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ      พรอ้มกบัเขยีน

ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบัน) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพียงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

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

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอีกหนึง่ฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถกูตอ้ง เนื่องจาก
เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่น
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ

สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
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 (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 

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

5. ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 

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

 

 
10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่
11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงันี้ 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 



 

 

 

 

20. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 
     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    

   เงนิสด 

 

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

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  

 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 

 


