
 

 

รหัสทัวร  1900384 
ทัวรเยอรมนี  ออสเตรีย  แฟรงกเฟรต 9 วัน 6 คืน (TG) 
จัตุรัสโรเมอร   ปราสาทไฮเดลเบิรก   ปราสาทนอยชวานสไตน   เขาซุกสปตเซ   
หมูบานฮัลสตัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ  
20.30 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 2 

เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก 
23.45 น. ออกเดินทางสูแฟรงคเฟรต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920 **คณะทีอ่อก

เดินทางระหวาง 3 – 11 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 23.40 น.และไปถงึแฟรงค
เฟรตเวลา 05.55 น.*** 
 

วันที่ 2 แฟรงกเฟรต – จัตุรัสโรเมอร – OUTLET – ไฮเดลเบิรก 
06.15 น.  
 
 

ถึงสนามบินแฟรงคเฟรต ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช๋ัว
โมง และจะเปลี่ยนเปน 6 ช๋ัวโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยที่สําคัญของเยอรมนี 
รวมทั้งเปนศูนยกลางการธนาคารการเงินและการคาหุนที่สําคัญของประเทศ ผาน
ชมสถานีรถไฟแฟรงคเฟรต ซึ่งถือไดวาเปนสถานีรถไฟตนแบบของหัวลําโพง
ประเทศไทย คร้ังเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นําเที่ยวชมจัตุรัส
โรเมอร (Romerberg) ซึ่งเปนจัตุรัสที่เกาแกที่สุดในเมือง ดานขางก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาวาการเมือง ซึ่งอยูทางดาน
ตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร มีเวลาใหทานเดินเลนยานถนน ZEIL ที่มี
หางสรรพสินคาที่ทันสมัยและรานคามากมายใหทานไดเลือกซื้อสินคาแฟช่ันนํา  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 
 

นําทานเดินทางสู Wertheim Village Outlet ใหทานเพลิดเพลินกับการ ชอป
ปم�งเอาทเลท ที่รวบรวมรานคาช้ันนําไวอยางมากมาย อาทิเชน COACH, FRED 
PERRY, POLO RALPH RAUREN, SUPERDRY, TOMMY HILFIGER, 
TIMBERLAND, VERSACE, TAG HEUER, SWAROVSKI เปนตน หลังจาก
น้ันนําทานเดินทางตอสูเมอืงไฮเดลเบิรก (Heidelberg) เปนเมืองที่สุดแสนโรแมน
ติก ต้ังอยูบริเวณฝم�งแมน้ําเน็กคาร (Neckar River) อดีตเมืองศนูยกลางการศึกษา
ที่สําคัญของเยอรมัน เปนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก ซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของเยอรมัน ดวยความสวยงามของเมืองน้ีทําใหมีนักทองเที่ยวนับลานคน
ในแตละปตองมาเยือนเมืองแหงน้ี แลวนําทานผานชมยานการคาและแหลงรวมของ
นักศึกษานานาชาติ  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารไทย 



 

 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก NH HIRSCHBERG หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 ปราสาทไฮเดลเบิรก – สตุทการท – ทิทิเซ     
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมปราสาทไฮเดลเบิรก (Heidelberg Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเชิง

เขาเหนือแมน้ําเน็กคาร ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองไดโดยรอบ โดยตัว
ปราสาทสรางดวยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกวา 900 ป ชมประตูคืนเดียว 
(Elisabeth’s Gate) ที่สรางขึ้นโดยคําสั่งของพระเจาเฟเดอริก ที่สรางเพื่อเปน
ของขวัญวันเกิดแด พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรางเสร็จภายในคืนเดียว จากน้ันชมถัง
ไวนที่ใหญที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองสตุทการท (Stuttgart) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของเยอรมนี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต โดย
ที่น่ีไดช่ือวาเปน “ดีทรอยทแหงเยอรมนี”เลยทีเดียว นําทานเขาสู จตุรัสลอสส
พลาทซ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญที่สุดในเมือง ที่ถูกสรางขึ้น
ในชวงระหวางป 1746 - 1807 และมีการปรับปรุงใหมอีกคร้ังในป 1977 เปน
ที่ต้ังของสถานที่สําคัญๆมากมายไมวาจะเปน, พิพิธภัณฑศิลปะ , ลานน้ําพุ, สถานี
รถไฟหลัก และอ่ืนๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทิทิเซ เมืองริมทะเลสาปที่ต้ังอยู
ในเขตป�าดํา (Black Forest) ใหทานไดอิสระชมความงามของบานเรือน ชม
ทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเปนป�าสนอยูบนภูเขา ที่เรียกวา แบล็กฟอ
เรสต สถานที่อันเปนตนกําเนิดนาฬิกากุกกู ใหทานไดมีโอกาสชิมเคกแบล็กฟอเรส
อันขึ้นช่ือ ณ เมืองตนตํารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาที่
ระลึก  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MARITIM หรือเทยีบเทา 

 
วันที่ 4 ทิทิเซ – ปราสาทนอยชวานสไตน – อินสบรูก 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่

สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ เยอรมนีและออสเตรีย  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน 



 

 

 
 
 

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขา  ดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชาย  หงสขาว  ชมความ
วิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริ
ชารด วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปราน จากน้ันออกเดินทางตอสู
เมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการ
ทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน แปลวา 
สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป�  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 อินสบรูก – เขาซกุสปตเซ – อินสบรูก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดิ นทางโดยรถโค ชสู  สู เมื องการมิ ช พ าร เท น  เคียร เชน  (Garmisch 

Partenkirchen) จากน้ันนําทานสู สถานีรถไฟซุกสปตเซ เพื่อโดยสารรถไฟไตเขา
เดินทางขึ้นสู ยอดเขาซุกสปตเซ ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ใหทานช่ืนชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 2,000เมตร นําทาน
เปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับความสูง 3,000 เมตร 
ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป� และบน
ยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรีย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ไสกรอกเยอรมัน) 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางกลับเมืองอินสบรูค (Innsbruck) นําทานชมหลังคาทองคํา

(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา 
สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่
ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian และใหอิสระเดิน
เลนภายในเมืองเกา  

ค่ํา  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก RAMADA INNSBRUCK TIVOLI หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 อินสบรูก – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 



 

 

 เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวา
เปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิด
ของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชม
ความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกา
ศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวร
ของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกทีส่ําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมนั ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่ง
เปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound 
of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลกอิสระชอปปم�งถนนเกไทรเดร (Getreidegasse) 
ถนนชอปปم�งช่ือดังยานกลางเมืองเกา 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก MERCURE CENTRALE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 ซาลสบวรก – เบิรชเต็ทกาเดน –  ทะเลสาบโคนิก – พระราชวงัแฮเรนเคียมเซ – 

โรเซนไฮม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบา

วาเรียที่หอมลอมไปดวยเทอืกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดิน
เลนชมเมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร 
บริเวณเมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่
มีเอกลักษณเฉพาะตวัตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก นําทานชมความสวยงามของ 
ทะเลสาบโคนิก (Konig See) ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะเลาสาบ
ที่มีความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบที่ไดช่ือวานําใสที่สุดในเยอรมนี เปนฟยอรด 
งดงามที่สุดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระให
ทานเดินเลนที่ทะเลสาบตามอัธยาศัย โดยทานอาจจะเลือกลองเรือที่ทะเลสาบชม
ความงามโดยรอบ หรือ ถายรูปกับกับทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�าของทองฟ�า



 

 

โดยมีเทือกเขาแอลป�เปนฉากหลังก็ได  
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย 
 

นําทานเดินทางน่ังเรือขามสูเกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเปนที่ต้ังของ
พระราชวังแฮเรนเคียมเซพระราชวังที่ไดรับการขนานนามใหเปน “พระราชวังแวร
ซายน แหง บาวาเรียน”  โดยพระราชวังน้ีถูกสรางโดยพระเจาลุควิคที่ 2 แหงบาวา
เรีย หรือเจาชายหงสขาว โดยมีตนแบบมาจากพระราชวังแวรซายนในประเทศ
ฝร่ังเศส ตัวพระราชวังโอบลอมดวยความรมร่ืน ของป�าไมนานาพันธและเช่ือมดวย
คลองขนาดใหญ ขนาบขางดวยสนามหญา, สวยสวยและน้ําพุ นําทานเขาชม 
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ(Herrenchiemsee Palace ) ภายในตกแตงดวย
ศิลปะอลังการจากชางฝมือในยุคน้ันที่ทานจะไดเห็นจากหองวาราชการ, หอง
บรรทม, หองฉลองพระองค และที่ โดดเดนที่สุดคือหองกระจก (The Hall of 
Mirrors) ออกแบบในสไตลเฟรนชโรโคโค ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไป
ยังเมืองโรเซนไฮม (Rosenheim) เมืองเล็กๆในแควนบาวาเรีย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก TRYP BY WYNDHAM ROSENHEIM หรือ

เทียบเทา 
 

วันที่ 8 โรเซนไฮม – มิวนิค – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
14.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG925  

**คณะที่ออกเดินทางระหวาง 3- 11 ธ.ค.62 จะออกเดินทางเวลา 13.35 น.และ
ถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น.*** 
 

วันที่ 9 กรุงเทพ 
06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

1 – 9 ก.ย. 62  61,900 61,900 61,900 61,900 42,900 10,500 
5 – 13 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 42,900 10,500 

16 – 24 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 42,900 10,900 
3 – 11 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 39,900 8,500 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมือ่ไดรับเงินมดัจําแลว
เทาน้ัน 
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทวัรโดยอัตโนมติั 
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4.หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ
เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมอืนกัน ทั้งแบบ
หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที ่
6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ มโีรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หวัหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได **  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,000 บาท) 



 

 

6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (16 ยูโร) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยืน่วีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัด และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหอง
แตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 

ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  

และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                              
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ

สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 



 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 

90 % ของพื้นที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หาม
สวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมกึ ไมมรีอยแมก็, ถาย
จากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และบุคคล

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 



 

 

 
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  

หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 
 

แบบฟอรมสาํหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง  
เน่ืองจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ   โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ทีอ่ยู

ของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 



 

 

            ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว  ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 


