
 

 

เยอรมัน ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน 

  

พาร์เทนไคร์เช่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบททิเิซ่ 

 พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค - โบถส์ St.Peter’s Church - จตุรัสมาเรียน 



 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมิู 

21.00  พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ D สายการ

บินไทยโดยมเีจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็กกระเป๋า 

00.50  ออกเดินทางสู ่มิวนิค ประเทศเยอรมนั โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 

วันที่ 2 ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซเินซ์มวินิค - โบถส์ St.Peter’s Church จตุรัสมาเรียน 

06.45  เดินทางถงึ ทา่อากาศยาน มิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และช่วงฤดหูนาว
จะ6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) น าทา่นเดินทางสูเ่มอืงมิวนิค (Munich) อยู่
ทางใต้ของประเทศเยอรมนี ระยะทาง 38 กม. 45นาที  และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยงัเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสาม
ของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิและฮมับร์ูก) และเป็นหนึง่ในเมืองมัง่คัง่ที่สดุของยโุรป ซึง่มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐ
บาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศิลปวฒันธรรม และอาหารอนัเลือ่งช่ือ ซึง่ได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมทูอด เพรท
เซล  จากนัน้น าทา่นเดินทางไปชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz München สร้าง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1385 ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองสมยัก่อนเรียกวา่ Neuveste หรือในปัจจบุนั
คือ มิวนิค (Munich) ที่น่ีถกูยกให้เป็นพระราชวงัใจกลางเมืองทีม่ช่ืีอเสยีง และมีขนาดใหญ่มากที่สดุของประเทศเยอรมนั 
เคยเป็นท่ีประทบัและทรงงานของกษัตริย์แหง่แคว้นบาเยิร์นมากวา่ 500 ปี และยงัเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาเยอรมนัในสมยันัน้ๆ 
อีกหลายยคุสมยัด้วย ซึง่ภายหลงัเกิดการปฏิวตัิท าให้บ้านเรือนและชมุชนพงัเสยีหายมากมาย รวมทัง้พระราชวงัเรสซเิดนซ์
ด้วย ในปี ค.ศ.1918 เมื่อเหตกุารณ์บ้านเมืองสงบลง พระราชวงัและรัฐสภาแหง่นีก็้ถกูเปลีย่นให้กลายเป็นพิพิธภณัฑ์การ
ออกแบบภายใน ใช้เป็นท่ีเก็บสะสมงานทางศิลปะและเป็นคลงัเก็บสมบตัิของกษัตริย์ รวมถงึมีอนสุาวรีย์หินสลกัภาพภาพ
ของผู้อปุถมัภ์ผู้ปกครองจาก House of Wittelsbach ผู้ปกครองบาวาเรียตัง้แต ่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นไป แตไ่มน่านหลงั 
จากนัน้น าทา่นไปชม วิหาร Frauenkirche หรือที่เราจะรู้จกักนัดใีน ช่ือวา่ Church of Our Lady นัน้เป็นอีก  สถานท่ี
ทอ่งเที่ยวที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมิวนคิเลยทเีดียว เพราะทัง้ความสวยงามเเละเกา่เเก่ อีกทัง้มีต านานในเร่ืองของความ
ลกึลบัซอ่นตวัอยูด้่วย ก็ยิง่ท าให้เป็นมนต์เสนห์่ที่มีความนา่สนใจอยา่งมากของสถานท่ีทอ่งเที่ยวเเหง่นี ้ท่ีท าให้หลายๆ คนมา
เที่ยวชมความงดงามของวิหารเเหง่นีก้นั  จากนัน้น าทา่นไปชม St. Peter's Church นบัวา่เป็นโบสถ์ที่มีความโดดเดน่อยา่ง
มากที่สดุในเมืองมวินิค เเละเป็นที่ช่ืนชอบของบรรดานกัทอ่งเที่ยวที่มาเทีย่วมวินิคกนัอยา่งมากเลยทีเดียว โดยมีสว่นท่ี
สวยงามหลายจดุด้วยกนั ตามบนัทกึนัน้กลา่ววา่อายขุอง โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ นัน้เร่ิมมาตัง้เเตปี่ ค.ศ.1180 พร้อมกบัการก่อตัง้
เมืองมิวนิคเลยทีเดียว โดยมีการผา่นประวตัิศาสตร์มาอยา่งโชกโชนเลยทีเดียว ผา่นทัง้เหตเุพลงิไหม้เเละได้รับการบรูณะในปี 



 

 

ค.ศ.1368 จากนัน้ก็โดนถลม่ราบเรียบในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ก่อนที่จะได้รับการบรุณะขึน้มาใหมจ่นสวยงามในปี ค.ศ.
2000 ซึง่โบสถ์เเหง่นีผ้า่นการตอ่เติมเสริมเเตง่ไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามทัง้ในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค ่ซึ่งภายในด้านใน
นัน้มีความสวยงามอยา่งมากเลยทีเดียว ด้วยประติมากรรมของเซนต์ปีเตอร์ ท่ีเเทน่บชูา ท่ีจะสวมมงกฎุเทียร่าอีกด้วย ซึง่
จริงๆ เเล้วมงกฏุเทียร่านัน้จะถกูถอดออกหลงัจากที่พระสนัตะปาปาสิน้พระชนม์ไปเเล้ว จนกวา่จะมีการเลอืกพระองค์ขึน้มา 
จากนัน้ ใกล้กนัน าทา่นสูบ่ริเวณ จัตุรัสมาเรียน Marienplatz ยา่นเมืองเกา่ที่มีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่สาคญัของ
มิวนิค เซน่ ศาลาวา่ การเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แมพ่ระที่มีรูปแบบคล้ายหวัหอมใหญ่ อิสระให้ทุก
ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัยที่  Victuals Market วิคทูอาเลียนมาคท์ หรือ ตลาดวคิทอูาเลียน เป็นตลาดขายอาหารและ
จตัรัุสใจกลางนครมวินิก ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสนิค้ากวา่ 140 แผงบนพืน้ท่ีกวา่ 22,000 ตารางเมตร มีทัง้แผงขาย
ดอกไม้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่1) 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอนิกอลสตัดท์ (Ingolstadt) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เพื่อให้ทา่นช้อป
ปิง้ที่ Ingolstadt Outlet Village อิงกอลสตดัท์ เอ้าท์เลท วิลเลจ  เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสนิค้าหลากหลายแบรนด์ 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 อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั จนสมควรแก่เวลาน าทา่นดินทางกลบัสูเ่มืองมิวนิค อิสระอาหารเยน็ตาม
อัธยาศัย หลังอาหารน าท่านเข้าที่พกัแรม 

ที่พกั :  Holiday inn Munich south 4* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 3 มิวนิค ฮัลล์สตทัท์ ซาลซ์บูร์ก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 2) 

น าทา่นออกเดินทางเข้าสูพ่รมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู่ ฮลัล์สตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง209กม.ใช้เวลา 3 ชม.) 



 

 

หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี ตัง้อยูริ่มทะเลสาบโอบล้อมด้วยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจี สวยงามราวกบั
ภาพวาด อยูใ่นเขตซาลซกมัเมอร์กทุ (Salzkammergut) เขตที่มีภเูขาและมีทะเลสาบมากมายถงึ 76 แหง่ กลา่วกนัวา่เป็น
เมืองที่โรแมนติกที่สดุในออสเตรียและได้ช่ือวา่เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สดุในโลก ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้า่เป็นไขม่กุแหง่
ออสเตรียและเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึง่ทา่นอยูใ่น
ภวงัค์แหง่ความฝัน จากนัน้อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่ถา่ยรูปกบัเมืองน้อยนา่รักหรือเลอืกซือ้สนิค้าของที่ระลกึได้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่3)  

บา่ย  หลงัอาหารอิสระให้ทา่นเดินเลน่ ตามอธัยาศยั จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดินทางสูเ่มืองซาลซ์บร์ูก (Salzburg) ประเทศ

ออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ตลอดเส้นทางมีววิทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของออสเตรีย มีเนินภเูขาหญ้า
สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าทา่นเดินชมเมืองซาลบร์ูกที่มช่ืีอเสยีงในเร่ืองสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้
เป็นอยา่งดี และยงัเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศนูย์กลางการค้าที่ส าคญัของออสเตรียด้วย ตวัเมืองแบง่เป็น 2 ฝ่ังคือฝ่ัง
เมืองใหมแ่ละฝ่ังเมืองเกา่ โดยมแีมน่ า้ซาลซคั (Salzach)ไหลผา่นกลางเมืองและมีอาณาเขตตดิกบัเทือกเขาแอลป์ บริเวณ
เมืองเกา่ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองนีย้งัเป็นบ้านเกิดของคีตกวเีอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามวา่วล์ูฟกงัอามาเดอสุ โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตร์
เร่ือง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิง่ใหญ่ฮอลลวีดู น าทา่นชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณ
วงัมิราเบล ที่มีการจดัสวนในสไตล์บาร็อกที่โดง่ดงั ให้ทา่นเก็บบนัทกึภาพประทบัใจ จากนัน้น าทา่นข้ามแมน่ า้ซาลส์ซคัสูย่า่น
เมืองเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบร์ูก ที่ตัง้โดดเดน่อยูบ่นเนินเหนือเมืองเกา่ ให้ทา่นถ่ายรูป ตอ่จากนัน้น า
ทา่นชม บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse บ้านสเีหลอืงเลขที่ 9 เป็นสถานท่ีที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศยัอยูใ่นบ้านหลงันี ้
มากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขาย้ายไปอยูอ่ีกหลงัหนึง่ บ้านหลงันีถ้กูดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑ์ในปัจจบุนั ไมไ่กลจากกนัเป็น 
จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) คือจตัรัุสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางยา่นเมืองเกา่อยูใ่กล้ มหาวหิารแห่งเมอืง
ซาลซ์บูร์ก(Salzburg Cathedral) มีน า้พสุไตล์บาโรก เป็นจดุเดน่ของบริเวณนี ้แล้วอิสระให้ทา่นชมร้านค้าที่รายเรียงอยูส่อง
ข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสกัการะมหาวิหารของซาลบร์ูก ทีต่ัง้อยูต่รงจตัรัุสกลางเมืองเดินเทีย่วชมเมืองเก่าแถวบ้าน
เกิดของโมสาร์ทซึง่เป็นสว่นท่ีเป็นมรดกโลกยเูนส โก้จดทะเบียนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดียวที่ขึน้ทะเบียนให้สว่นท่ีเป็น
พระราชวงัเชิร์นบรุนน์เมืองนีข้องฝากของที่ระลกึตา่งๆก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไมว่า่ช็อกโกแลตของที่ระลกึนบัร้อยชนิดร้อย
อยา่งก็ตรารูปโมสาร์ทเกือบทัง้หมด 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่4) อาหารท้องถิ่น หลังอาหารน าท่านเข้าที่พกัแรม 

ที่พกั: Best Western Plus Amedia Art 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 



 

 

 

วันที่ 4 ซาลซ์บูร์ก - อนิส์บรุค - การ์มชิ-พาร์เทนไคร์เช่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่5) 

น าทา่นออกเดินทางสู ่อนิส์บรุค (Innsbruck) (ระยะทาง189กม.ใช้เวลา 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมือง
เอกด้านการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรีย ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้อิน ซึง่ค าวา่อินส์บรูคนัน้ แปลวา่สะพานแหง่แมน่ า้อิน มี
ลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองค า (Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์
บรูค ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมืองเก่า สร้างขึน้โดยจกัรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชว่งต้นศตวรรษ  ที่ 15 ส าหรับเป็นท่ีประทบัของ
ผู้ปกครองแคว้นทิโรล จากนัน้ทา่นสามารถเดนิสู่ถนนสายหลักของเมืองมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ(Maria-

Theresien-Strasse) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์บารอคที่แสนงดงามยงัคงได้รับการรักษาให้อยูใ่นสภาพเดมิ ตวัอา
อาคารมีสเีหมือนลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสนห์่ที่ท าให้นกัเดินทางต้องหยดุเก็บภาพเป็นท่ีระลกึตลอดเวลา ทา่นสมารถนัง่จิบ
กาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลอืกซือ้ของที่ระลกึขนมหวานช็อกโกแลตหรือซือ้แฮมชีทที่ขึน้ช่ือเป็นของฝากคน
ทางบ้านได้อกีด้วยอิสระให้ทา่นตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่6)  

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองตาก
อากาศเลก็ๆ ตัง้อยูท่างตอนใต้ของมิวนคิ ประเทศเยอรมนี ที่อยูใ่กล้เทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกวา่ Wetterstein-Gebirge 
เป็นเมืองเดยีวของเยอรมนีที่ตดิอนัดบั BEST OF THE ALPS ด้วยตวัเมืองนา่รักทีเ่ต็มไปด้วยภาพวาดบนก าแพง ให้ทา่นได้
เก็บภาพความงามประทบัใจที่สวยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่7) อาหารท้องถิ่น หลงัอาหารน าทา่นเข้าที่พกัแรม 

ที่พกั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ช่ือโรงแรมที่ทา่นพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 



 

 

 

วันที่ 5 การ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น ปราสาทนอยชวานสไตน์ ทะเลสาบทิทเิซ่ Donausechingen 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ที่ 8) 

ทา่นเดินทางสู ่ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึง่ในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของ
เยอรมนัท่ีบรรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเลก็ๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย น าทา่นเดนิทางขึน้รถมินิบสัเพื่อขึน้เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle 
ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตัง้อยูบ่นเนินเขาสงูที่สร้างจากบญัชาของกษัตริย์ลดุวิคที่ 2 หรือ เจ้าชาย
หงส์ขาว ท่ีต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้องตา่งๆ ท่ีได้รับการตกแตง่อยา่งงดงามด้วยการ
ออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซึง่เป็นนกัประพนัธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่9)  

ทา่นเดินทางสู ่ททิิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเลก็โอบล้อมด้วยขนุเขา(ระยะทาง 379 กม.ใช้เวลา 5 ชม.)  ที่ตัง้อยูใ่น
เขตของป่าด าตอนใต้ (South Black Forest) ที่ปกคลมุไปด้วยป่าสนยืนต้นนบัหมื่นไร่ของเยอรมนี ทิทิเช่ ยงัเป็นต้นก าเนดิ
ของนาฬิกากุ๊กกท่ีูมช่ืีอเสยีงด้วย จดุเดน่ของท่ีน่ีคือทะเลสาบทิทิเซส่ถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัท่ีตดิอนัดบัความสวยงามใน
ยโุรป ทา่นจะได้พบกบัความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแหง่นีไ้ว้ น าทา่นล่องเรือชมทะเลสาบทิทเิซ่ Lake 

Titisee สมัผสักบัธรรมชาติอยา่งใกล้ชิดชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบ้่านทิทเิซท่ี่เป็นแหลง่พกัผอ่นตากอากาศ
ช่ือดงัของเยอรมนี จากนัน้น าทา่นชมนาฬิกากุ๊กก ูCuckoo clocks สนิค้าพืน้เมืองให้ทา่นเพลดิเพลนิกบัการเดินเลอืกซือ้
นาฬิกากุ๊กก ูและงานไม้แกะสลกัตา่งๆ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมนัตอนใต้ท่ีเสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าด าด้วย 

หมายเหต:ุ รายการล่องเรือเป็นบริการแถมอาจมีความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งงดการล่องเรืออนัเนือ่งมาจากสภาพลม ฟา้ อากาศ ที่
ไม่เอือ้อ านวย หรือเป็นช่วงเทศกาลส าคญัต่างๆทีคิ่วเต็มก่อนและช่วงทีเ่รือปิดใหบ้ริการในแต่ละช่วงฤดูกาลซ่ึงอาจเร็วกว่า
ปกติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถขอเงินคืนได)้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่10) อาหารท้องถิ่น 

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.ใช้เวลา45นาที)  เพื่อน าทา่นเข้าที่พกั



 

 

แรม 

ที่พกั: Wyndham Garden Donaueschingen หรือระดับใกล้เคียงกนั 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 6 Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น า้ตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลเูซิร์น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่11) 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแมน่ า้ไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลา 1
ชม.)  เมืองที่มคีวามสวยงามเต็มไปด้วยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสคิ น าทา่นเที่ยว
ชมและสมัผสัความงามของ น า้ตกไรน์ Rhein fall น า้ตกที่ใหญ่และสวยที่สดุในยโุรป  ชมความแรงของกระแสน า้ที่กระทบ
กบัโขดหินกลางน า้ให้ทา่นสมัผสัอากาศบริสทุธ์ิ และโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เรียงรายทัว่บริเวณ น าทา่นเดินทางสู่ เมืองแอง
เกิลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใช้เวลา 2ชม.) เป็นเมืองเลก็ๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวลัเดิน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทิตลสิมีความสงู
ประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเลปานกลาง เป็นท่ีตัง้ของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึน้สู่ ยอดเขาทิตลสิ
(Titlis) ทา่นจะได้สมัผสักบักระเช้าทรงกลมทีเ่รียกวา่ โรแตร์ เคเบิล้คาร์ ท่ีจะหมนุรอบๆ ที่ทา่นสามารถดวูวิได้ 360องศาใน
ขณะที่เคลือ่นท่ีขึน้ไปเร่ือยๆ ทา่นจะได้ขึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป์  ชมถ า้แข็งที่สวยงาม และเดินเลน่
ถ่ายรูปหรือเลน่หิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่ว
บนยอดเขาทิตลสิ สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ทา่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่12) Asian Set Menu 

บา่ย  หลงัอาหารเที่ยงน าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์ลงมาที่สถานด้ีานลา่งและเดนิทางสู่เมืองลเูซิร์น (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยม
อนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที) จากนัน้พาทา่น
ชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอยา่ง
กล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความ



 

 

ยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผา่นแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์นเป็นสะพาน
ไม้ที่มีหลงัคาทีเ่กา่แก่ที่สดุในยโุรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิส
ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สนิค้าของสวิสบริเวณย่านOld Town เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, 
มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (มือ้ที่13) สมควรแก่เวลาน า้ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัแรม 

ที่พกั: Hotel Rothaus 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื่อโรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

วันที่ 7 ลูเซิร์น – ท่าอากาศยานซูริค 

07.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ที่14) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิซูริค (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00  เดินทางถงึสนามบนิซูริค เชค็อินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านท าคนืภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15  ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971  

วันที่ 8 ถงึสนามบนิสุวรรณภมิู 

06.10  คณะเดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการ 



 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

28 Jan - 04 Feb 2019  55,900  55,900 55,900 27,950 12,500 

11 - 18 Feb 2019  55,900  55,900 55,900 27,950 12,500 

04 - 11 Mar 2019  56,900  56,900 56,900 28,450 12,500 

11 - 18 Mar 2019  57,900  57,900 57,900 28,950 12,500 

18 - 25 Mar 2019  58,900  58,900 58,900 29,450 12,500 

25 Mar - 01 Apr 2019  58,900  58,900 58,900 29,450 12,500 

15 - 22 Apr 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

22 - 29 Apr 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

06 - 13 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

13 - 20 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

20 - 27 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

27 May - 03 Jun 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

10 - 17 Jun 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

24 Jun - 01 Jul 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

 



 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร หรือ
ช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของท่านเป็น
หลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางครัง้นีจ้ะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือ่น หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงค์เดินทางตอ่) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้
ทา่นทราบก่อนลว่งหน้า 

 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ 

- กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมลูยื่นวีซา่พร้อมเอกสารช าระมดัจ าคา่ทวัร์ 

- คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง 

**ส ำคัญ**ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดนิทำง (จะต้องมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวันเดนิทำงไป-กลับและจ ำนวน
หน้หนังสือเดนิทำงต้องเหลือว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ **กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ 

4.การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ช าระเงนิค่าจองค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงนิได้ทุกกรณี และ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ



 

 

สงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึเมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ 
หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ ัง่เป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัใกล้เคียงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน า้หนักกระเป๋า สายการบินไทยจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนัก 30 กิโลกรัม ถอืขึน้เคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน า้สมัภาระเกินทา่นต้องเสยีคา่ปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ ถา้ตอ้งการ
ซ้ือน ้าหนกัเพ่ิมแจ้งก่อนเดินทาง14วนั ซ้ือน ้าหนกัสมัภาระเพ่ิม 1ช้ิน น ้าหนกั30กก. ราคาประมาณ 180 US ดอลล่าร์/เทีย่ว  

6. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผู้ เดินทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภยัแบบ 
Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวามคุ้มครองเบือ้งต้น ดงันี ้

- การสญูเสยีชีวติ/อวยัวะจากอบุตัิเหต ุ

  ผู้ เอาประกนัภยัที่มีอายมุากกวา่ 16 ปี หรือน้อยกวา่ 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 

  ผู้ เอาประกนัภยัที่อายนุ้อยกวา่ 16 ปี หรือมากกวา่ 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภยั โดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบริษัทมากกวา่ข้อบงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ
น าเที่ยวที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบตัิเหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianzได้ กรณีทา่นต้องการซือ้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 



 

 

7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีลกูค้ามีวซีา่เชงเก้นอยูแ่ล้วหกัออกจากคา่ทวัร์ 2,200 บาท 

6.อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร เคร่ืองดืม่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. คา่พนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป ส าหรับหวัหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจและน า้ใจจากท่าน 

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซ่ีา/ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ (กรณีออกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจ าแลนด์ (กรณีใกล้วนัเดินทาง) 

 7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาคา่บริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น้ามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 20วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่
สามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. การประกันภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ.การ
ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้จากบริษัทประกนัทัว่ไปและ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
13. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดัไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จดั
ก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

  



 

 

  

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  

(ประเทศเยอรมัน) 

ระยะเวลาด าเนินการยื่น 15 วนัท าการ 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิว้มือ ณ สถานทูต ตามวนัและเวลาที่นัดหมาย ** 

1.  พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอาย ุและมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ก่อนวนัหมดอาย ุหากหมดอายกุรุณาน าไปตอ่อายกุ่อนน าสง่ และมีจ านวนหน้าเหลอื
อยา่งน้อย 2-3 หน้าเพื่อติดวีซา่ หากมีพาสปอร์ตเลม่เก่าไมว่า่จะเคยมวีีซา่ในกลุม่เชงเก้นหรือไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง
กบัทางสถานฑตู 

2.  รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจุบนั ฉากหลังสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรือ 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบและมีอายไุมเ่กิน 3 เดือน ห้ามตกแตง่รูป ห้าม
สวมแวน่สายตา ห้ามมีเคร่ืองประดบั ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถา่ยรูปเทา่นัน้ 

3.  เอกสารส่วนตัว 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรข้าราชการ (ถ้าม)ี 

ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชีวิต) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ – นามสกลุ (ถ้าเคยทีการเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาสตูิบัตร / หนังสือยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการท างานจากบริษัททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั,วนัเดือน
ปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละชว่งเวลาที่ขอลางานเพือ่เดินทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด 

4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบตุ าแหนง่, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนมุตัิให้ลาหยดุเพื่อเดินทาง
ไปยโุรป เทา่นัน้ไมต้่องระบช่ืุอประเทศ หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด และต้องมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนก่อนยืน่วีซา่ ต้องเป็น



 

 

ภาษาอังกฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเท่านัน้ พร้อมประทบัตราบริษัท โดยช่ือลกูค้าที่ระบใุนหนงัสอืรับรองทางการงาน ต้องสะกดช่ือ-สกลุ
ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนที่มีช่ือของผู้ เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นสว่น พร้อมทัง้ 
เซ็นช่ือรับรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนงัสือรบัรองตวัจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (สถานทตูไม่
รับเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายไุมเ่กิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซา่) 

      เด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครองบดิาหรือมารดา หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหาก
เด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบดิา หรือถ้าเด็กไมไ่ด้เดินทางกบับิดาและมารดา จะต้องมจีดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากทัง้บิดาและมารดา พร้อมมกีารรับรองคา่ใช้จา่ยให้กบับตุรกบัผู้ที่บตุรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านกังานเขตที่ท าเบียนบ้าน
อยู ่ (พร้อมแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือและประทบัตรารับรองจากทางราชการ
อยา่งถกูต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารตอ่หน้าเจ้าที่รับยื่นวซีา่ด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยา่ร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหยา่ และ
มีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พียงผู้ เดยีว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญมาด้วย 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชีวติ) (ใช้หลกัฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณี
ที่ไมไ่ด้เดินทางไปกบัสามี จะต้องมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัเขียนช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ของสามี และ
บตุร ท่ีมีด้วยกนั) 

5.  หลักฐานการเงนิ 

 5.1ส าเนาสมุดบัญชีเงนิฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดอืน (นับจากวันปัจจุบนั) 

ควรเลอืกเลม่ที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงให้เห็นวา่มฐีานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลมุกบั
คา่ใช้จา่ยในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อน เมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา 

แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วนัก่อนวนันดัสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสุดท้ายที่ลกูค้าอัพเดท 15 วนัก่อนยื่น ต้องมียอดเงนิที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วย ** 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 



 

 

5.2หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่นในคณะ 

ต้องท าเป็นหนงัสอืรับรองคา่ใช้จา่ย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี และบคุคลที่เจ้าของบญัชีออก
คา่ใช้จา่ยให้โดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กิน 14 วนัก่อนยื่น ต้องสะกดช่ือ-สกลุให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทัง้หมด ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบั
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายและการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบรุายช่ือผู้ เดินทาง และเหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

6.  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมลูภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อยา่งถกูต้อง เนื่องจากเป็นข้อมลูที่ต้องสง่
ให้กบัทางสถานทตู ทางบริษัทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได้เพราะถ้าข้อมลูผิดพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏิเสธวซีา่ได้ 

รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ,นามสกลุ,วนัเดือนปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานท่ีเกิด และจ านวนบตุรของผู้ เดนิทาง การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม 
อาจจะถกูระงบัมใิห้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่เชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ได้ช าระไป
แล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหมก็่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครัง้ หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

กรณียกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้วทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูเพ่ือให้อยูใ่นดลุยพินิจของสถานทตูเร่ืองวีซา่ของทา่น 
เนื่องจากการขอวีซา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัท 

การยื่นวีซา่นัน้ ผู้ เดินทางต้องช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นก่อนเทา่นัน้ ถึงสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยื่นวีซา่ได้ 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษัทไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร** 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

 


