
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 



 

 
 

 ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ชมหมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี 

 ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ล าดับที่ 4 ของออสเตรีย ชมบ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ The Sound Of 

Music  

 อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof)  

 มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ 

 เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์

 เมืองการ์มิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS 

 ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบ 

 เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ าตกไรน์ Rhein fall น้ าตกท่ีใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป   

 แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ นั่งโรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส 

 ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มีอายุกว่า 670 ปี

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไม่เสริมเตียง(  
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ 

10 – 17 ก.พ. 63 49,888 

(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 
25,000 บาท ( 

15,000 31  

23 – 30 มี.ค. 63 49,888 15,000 31  

04 – 11 พ.ค. 63 49,888 15,000 31  

18 – 25 พ.ค. 63 49,888 15,000 31  

01 – 08 มิ.ย. 63 49,888 15,000 31  

15 – 22 มิ.ย. 63 49,888 15,000 31  

**ค่าทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าและบริการ 4,000 บาท** 

◼ FLIGHT  

DEPARTURE: TG924  BKK-MUC 00.50 – 06.45 

RETURN:        TG971  ZRH-BKK 13.15 – 06.10+1   



 

 
 

 

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ D 

สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็กกระเป๋า 

 

วันที่สอง     ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church - จัตุรัสมาเรียน  

                – อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท                                                                       อาหาร เที่ยง 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG924  

06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิวนิค ประเทศเยอรมนี(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และ
ช่วงฤดูหนาวจะช้ากว่า6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) 
จ า ก นั้ น  น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง มิ ว นิ ค 
(Munich) อยู่ ท า ง ใ ต้ ข อง ประ เทศ เ ยอร มนี  
(ระยะทาง 38 กม. 45นาท)ี และเป็นเมืองหลวงของ
รัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก)และเป็นหนึ่ง 



 

 
 

 

ในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วย
กษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ
ตัวเอง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ 
ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
จากนั้น น าท่านชม พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค
(Residenz Munich) ห รื อ  Residenz 
München(ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 
1385 ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
สมั ย ก่ อน เ รี ย ก ว่ า  Neuveste หรื อ ใ นปั จ จุ บั น
คือ มิวนิค(Munich) ที่นี่ถูกยกให้เป็นพระราชวังใจ
กลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่มากที่สุดของ
ประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตริย์แห่งแคว้นบาเยิร์นมากว่า 500 ปี และยังเป็นที่ตั้ง
ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยด้วย ซึ่งภายหลังเกิดการปฏิวัติท าให้บ้านเรือนและชุมชนพัง
เสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวังเรสซิเดนซ์ด้วย ในปี ค.ศ. 1918 เมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองสงบลง พระราชวัง
และรัฐสภาแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์การออกแบบภายใน ใช้เป็นที่เก็บสะสมงานทางศิลปะและ
เป็นคลังเก็บสมบัติของกษัตริย์ รวมถึงมีอนุสาวรีย์หินสลักภาพภาพของผู้อุปถัมภ์ผู้ปกครองจาก House of 
Wittelsbach ผู้ปกครองบาวาเรียตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นไป จากนั้น น าท่านไปชม วิหาร Frauenkirche(
ถ่ายรูปด้านนอก) หรือที่เราจะรู้จักกันดีใน ชื่อว่า Church of Our Lady นั้นเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมืองมิวนิคเลยทีเดียว เพราะทั้ง
ความสวยงามเเละเก่าเเก่ อีกทั้งมีต านานในเรื่อง
ของความลึกลับซ่อนตัวอยู่ด้วย ก็ยิ่งท าให้เป็น
มนต์เสน่ห์ที่มีความน่าสนใจอย่างมากของสถานที่
ท่องเที่ยวเเห่งนี้ ที่ท าให้หลายๆ คนมาเที่ยวชม
ความงดงามของวิหารเเห่งนี้กัน จากนั้น น าท่าน
ไ ป ช ม  St. Peter's Church( ถ่ า ย รู ป ด้ า น
นอก) นับว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก
ที่สุดในเมืองมิวนิค เเละเป็นที่ชื่นชอบของบรรดา
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมิวนิคกันอย่างมากเลยทีเดียว โดยมีส่วนที่สวยงามหลายจุดด้วยกัน ตามบันทึกนั้นกล่าว
ว่าอายุของ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ นั้นเริ่มมาตั้งเเต่ปี ค.ศ.1180 พร้อมกับการก่อตั้งเมืองมิวนิคเลยทีเดียว โดยมีการ
ผ่านประวัติศาสตร์มาอย่างโชกโชนเลยทีเดียว ผ่านทั้งเหตุเพลิงไหม้เเละได้รับการบูรณะในปี ค.ศ.1368 จากนั้น 



 

 
 

 

ก็โดนถล่มราบเรียบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จนสวยงามในปี ค.ศ.2000 
ซึ่งโบสถ์เเห่งนี้ผ่านการต่อเติมเสริมเเต่งไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามทั้งในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค่ ซึ่งภายใน
ด้านในนั้นมีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียว ด้วยประติมากรรมของเซนต์ปีเตอร์ ที่เเท่นบูชา ที่จะสวม
มงกุฎเทียร่าอีกด้วย ซึ่งจริงๆ เเล้วมงกุฏเทียร่านั้นจะถูกถอดออกหลังจากที่พระสันตะปาปาสิ้นพระชนม์ไปเเล้ว 
จนกว่าจะมีการเลือกพระองค์ขึ้นมา จากนั้น ใกล้กันน าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียนเพทส Marienplatz ย่าน
เมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค , 
หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่  Victuals 
Market วิคทูอาเลียนมาคท์ หรือ ตลาดวิคทูอาเลียน เป็นตลาดขายอาหารและจัตุรัสใจกลางนครมิวนิค 
ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสินค้ากว่า 140 แผงบนพ้ืนที่กว่า 22,000 ตารางเมตร มีทั้งแผงขายดอกไม้ ผลไม้ 
สัตว์ปีก เครื่องเทศ เนยแข็ง ปลา น้ าผลไม้ และอ่ืนๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1(  เมนูอาหารจีน 

บ่าย               น าท่านเดินทางสู่  เมืองอินกอลสตัดท์ (Ingolstadt) 

(ระยะทาง81ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เพ่ือให้ท่านช้อปปิ้งที่ 

Ingolstadt Outlet Village เอ้าท์เลตขนาดใหญ่ที่มี

สิ น ค้ า หล ากหล าย แ บรน ด์  อ าทิ  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 อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตาม

อัธยาศัย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิวนิค อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  หลังอาหารน า

ท่านเข้าที่พักแรม  

        ทีพ่ัก : ACHAT Premium München-Süd 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม     มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ -  ซาลซ์บูร์ก -  อินส์บรูค                                            อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                           

 



 

 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่2( 

                น าท่านออกเดินทางเข้าสู่พรมแดน

ประเทศออสเตรีย  เดินทางสู่  

ฮั ล ล์ ส ตั ท ท์  ( Hallstatt) 

(ระยะทาง209ก.ม./ 3.30 ชั่วโมง)  

หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุ

กว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ

โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียว

ขจ ีสวยงามราวกับภาพวาด อยู่ใน

เขตซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) เขตที่มีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 แห่ง กล่าวกันว่าเป็น

เมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียและได้ชื่อว่าเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่า

เป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชม

เมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3( เมนูอาหารท้องถิ่น 

บ่าย            หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูร์ก 

(Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) ตลอดเส้นทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็น

เอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญ้าสลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียง

ในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมือง

ศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญของออสเตรียด้วย ตัวเมืองแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งเมืองใหม่และฝั่งเมืองเก่า โดยมีแม่น้ า

ซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ บริเวณเมืองเก่าได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค .ศ . 1997 เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 

18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตร์

เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูด จากนั้น น าท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell 

garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง  ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ 

จากนั้นน าท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่

บนเนินเหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั้น น าท่านชม ปราสาทโฮเอินซาลซ์บูร์ก(Hohensalzburg 

fortress)(ถ่ายรูปด้านนอก)ป้อมปราการบนยอดเขาเฟสตุงซ์แบร์ก (Festungsberg) ที่ระดับความสูง 506 เมตร  



 

 
 

 

  เป็นภูเขาขนาดเล็กในเมืองซาลซ์บูร์กของประเทศออสเตรีย ปราสาทหลังนี้เคยถูกใช้เป็นที่พ านักของเจ้าชาย

อัครมุขนายกแห่งซาลซ์บูร์ก ปราสาทแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1077 และมีการต่อเติมขยายขนาดเรื่อยๆ 

จนถึงปี ค.ศ. 1519 จัดเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในสมัยกลาง เมื่อมีการสร้างรถรางเคเบิลขึ้น

ภูเขาแห่งนี้ในปีค.ศ. 1892 ปราสาทโฮเอินซาลซ์บูร์กได้รับการบูรณะและตกแต่งใหม่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ของเมือง จากนั้น น าท่าน บ้านโมสาร์ท (Mozart's Birthplace)(ถ่ายรูปด้านนอก)พิพิธภัณฑ์โมสาร์ทในเมือง

ซาลส์บวร์กมีอยู่สองแห่ง แห่งแรกคือ พิพิธภัณฑ์โมสาร์ทเกบูร์ตสเฮาส์  Mozart Geburtshaus (Mozart 

Birthplace) อยู่ที่ถนน Getreidegasse แห่งที่สองคือพิพิธภัณฑ์โมสาร์ทโวนเฮาส์  Mozart Wohnhaus 

(Mozart Residence) อยู่ตรงหน้าจัตุรัส Makartplatz อีกฝั่งของแม่น้ าซาลซัค  คือบ้านที่ครอบครัวโมสาร์ท

ย้ายมาอยู่เมื่อลูกโตขึ้นเป็นบ้านสองชั้นมีเนื้อที่กว้างขวางกว่าเดิม โมสาร์ทใช้ชีวิตที่นี่เป็นเวลาถึง 7 ปี ในช่วงปี 

ค.ศ. 1773-1780 ภายในจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ เครื่องดนตรี ภาพวาด เพ่ือแสดงประวัติชีวิตและผลงานของ

ท่าน  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4( เมนูอาหารจีน  

  หลังอาหารน าท่านเข้าที่โรงแรม 

   ทีพ่ัก: Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 



 

 
 

 

วันที่สี่      ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น                                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที(่5(  

น าท่านเดินทางสู่ Hofkirche Innsbruck เป็นโบสถ์แบบกอธิคริสตจักรอยู่ในส่วน เป็นเมืองหลวงของแคว้นที

โรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าอิน ซึ่งค าว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า

สะพานแห่งแม่น้ าอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองค า (Golden 

Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 

ในช่วงต้นศตวรรษ  ที่ 15 ส าหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล จากนั้นท่านสามารถเดินสู่ถนนสาย

หลักของเมืองมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ)Maria-Theresien-Strasse) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์บา

รอคที่แสนงดงามยังคงได้รับกา รรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซึ่งเป็นเสน่ห์

ที่ท าให้นักเดินทางต้องหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา ท่านสมารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือ

สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซื้อแฮมชีทที่ขึ้นชื่อเป็นของฝากคนทางบ้านได้อีกด้วย

อิสระให้ท่านตามอัธยาศัย  

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที6(  เมนูอาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ การ์มิช-พาร์เทินเคียร์เชิน Garmisch-Partenkirchen (ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมือง

ตากอากาศเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า 

Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็ม

ไปด้วยภาพวาดบนก าแพง ให้ท่านได้เก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม ต่อจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฟุส

เซ่น Fussen (ระยะทาง 61 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) น าท่านชมหนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของ

เยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองน่ารักของฟุสเซ่น  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่7(  เมนูอาหารท้องถิ่น 

  หลังอาหารน าท่านเข้าที่พักแรม 

  ทีพ่ัก: Europarkhotel International 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 



 

 
 

 

วันทีห่้า    ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen           อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที(่8( 

น าท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพ่ือขึ้นเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ต้นแบบของ

ปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ (ระยะเวลา 15 นาที) ต้ังอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์

ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่

ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์  ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปราน

ยิ่ง(เข้าชมภายใน( 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่9( อาหารท้องถิ่น 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขา 

 (ระยะทาง 217 กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.)  ที่ตั้งอยู่

ในเขตของป่าด าตอนใต้ (South Black Forest) 

ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของ

เยอรมน ีทิทิเช่ ยังเป็นต้นก าเนิดของนาฬิกากุ๊กกู

ที่มีชื่อเสียงด้วย จุดเด่นของที่นี่คือทะเลสาบทิทิ

เซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ติดอันดับความ

สวยงามในยุโรป ท่านจะได้พบกับความสวยงาม

ของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ไว้ จากนั้น น าท่านชมทะเลสาบทิทิเซ่ Lake Titisee ชมธรรมชาติที่ 



 

 
 

 

 สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี  (ทะเลสาบ ทิทิเซ่ จะ

เปิดให้เข้าชม เดือน พฤษภาคม )จากนั้น น าท่านชมนาฬิกากุ๊กกู Cuckoo clocks (Drubba( สินค้าพ้ืนเมือง

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลักต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมัน

ตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าด าด้วย 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10(  อาหารจีน 

 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.ใช้เวลา45นาที)   

 เพื่อน าท่านเข้าที่พักแรม 

 ทีพ่ัก: Wyndham Garden Donaueschingen 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

วันทีห่ก    Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ าตกไรน์ - เมืองซุก  - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิสลูเซิร์น                                                                                                              

                                                                                                                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที(่11( 

  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ าไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. 

ใช้เวลา 1ชม.)  เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์  และอาคารสไตล์

คลาสสิค น าท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ าตกไรน์ Rhein fall น้ าตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  

ชมความแรงของกระแสน้ าที่กระทบกับโขดหินกลางน้ าให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ และโอบล้อมด้วยต้นไม้

ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใช้เวลา 1.30ชม.)เมืองริม

ทะเลสาบและเมืองที่รวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามดุจราวกับเทพนิยายชมย่าน

เมืองเก่า จากนั้น น าท่านไปเยี่ยมชมร้านนาฬิกา ที่รวบรวมเอานาฬิกาชั้นน าของสวิสเซอร์แลนด์มาให้ท่านเลือก

ชม และสินค้าหลากหลาย จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทาง 

65 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วย

เทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 

เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพ่ือเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis)  



 

 
 

 

 ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360

องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ชมถ้ าแข็งที่

สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่(12( พิเศษทานอาหารบนยอกเขา Asian Set Menu 

ร้านอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นร้านอาหารที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาพร้อมกับวิวเทือกเขา

แบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บ่าย ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพาน

มีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านนั่ง

เคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่ง

ของสวิตเซอร์แลนด์  ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที)  จากนั้นพา

ท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึก

ถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค .ศ.1792 ชมสะพานไม้ชา

เปล (Chapel Bridge)  ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่ง

เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1333 

โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือก

ซื้อสินค้าของสวิสบริเวณย่าน Old Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น  

ค่ า              รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่13(  เมนูอาหารจีน 



 

 
 

        

สมควรแก่เวลาน้ าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม 

ทีพ่ัก: Hotel Rothaus 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง( 

 

วันทีเ่จ็ด      ท่าอากาศยานซูริค                                                                                             อาหาร เช้า 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  ม้ือที(่14( 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) 

เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เช็คอินตั๋วโดยสารและ

สัมภาระ ให้ท่านท าคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 

วันทีแ่ปด         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

06.10+1 น. คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 



 

 
 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย     
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3.การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า (มัดจ าทัวร์+ค่าวีซ่า( ท่านละ 25,000 + 4,000 = 29,000 บาท  
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง  
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับ และ

จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า ** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  **กรุณาส่งพ ร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น  
 
5.อัตราค่าบริการนี้รวม  



 

 
 

 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน

ได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมี

เทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

5. ค่าน้ าหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการ
บินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้ 50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมส่งส าเนาพาสปอร์ตหรือก่อนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้  

- การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มคร อง 1, 000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500 , 000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกินวงเงิน 005,1 , 000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่เกินวงเงิน 05 , 000 บาท  
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7.ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์ 
8.ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  



 

 
 

 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว  

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

6. น้ าดื่มบนรถ มีบริการจ าหน่ายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 

7. ค่าวีซ่าเชงเก้นและบริการท่านละ 4,000 บาท  

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ าใจจากท่าน  

 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน( และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว ( 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   



 

 
 

 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น(ประเทศเยอรมัน(  

ระยะเวลาด าเนินการยื่น 15 วันท าการ 

 **ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย  **  

1. พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุก่อนน าส่ง และมี
จ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2- 3 หน้าเพื่อติดวีซ่า  หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควร
น าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถานฑูต  

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4.5x3. 5cm จ านวน 2 ใบและมี
อายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเครื่องประดับ ต้องเป็นรูปที่ถ่ายจาก
ร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

3. เอกสารส่วนตัว 
ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ )ถ้ามี( ส าเนาทะเบียนสมรส   /ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนา

ใบมรณะบัตร) กรณีคู่สมรสเสียชีวิต(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 



 

 
 

 

ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล )ถ้าเคยทีการเปลี่ยน(  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า(20ปี แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  

4. หลักฐาน/ใบรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาท างาน
ตามปกติหลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติ

ให้ลาหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เท่านั้นไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด และ

ต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น พร้อมประทับตราบริษัท 

โดยชื่อลูกค้าท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

4.2 กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ) คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น(  

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น) สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า( 

 เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี 

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่

ส านักงานเขตที่ท าเบียนบ้านอยู่   ) พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา ( โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลง

ลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง   และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่า

ด้วย กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย  

 

 



 

 
 

 

4. 5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส   / ใบหย่า  / ใบมรณะ  ) กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือ

ของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พร้อมกับ

เขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสาม ีและบุตร ที่มีด้วยกัน( 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน( 

ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่

จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 

แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

**ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลุมค่าทัวร์ด้วย  **  

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

 

a. หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืนในคณะ 

ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่
เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้โดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต 
5. 3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออก

จดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน  โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และ

เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย  

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่าน
อาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีน้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  



 

 
 

 

การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว  และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ  ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงาน

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพ่ือให้อยู่ในดุลยพินิจของ

สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องช าระยอดมัดจ าท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการข้ันตอนการยื่นวีซ่าได้ 
 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


