รหัสทัวร 1900386
ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG)

ลองเรือทะเลสาปฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน นํ้าตกไรน
ลองเรือสูเมืองลูเซิรน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
21.30 น.

กรุงเทพ
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร
สายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาทีค
่ อยอํานวย
ความสะดวก

วันที่ 2
00.50 น.

กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก
ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
*** สํา หรั บ คณะที่ เดิ นทางตั้ ง แต เดื อ นพฤศจิก ายนเป นต นไปจะออกเดิ น ทางเวลา
00.50 น. และถึงมิวนิคเวลา 06.45 น. ***
ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ
จะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบา
วาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)
และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป โดยรัฐบา
วาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัต ริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหนึ่ง
ของประเทศ เยอรมนี จึ ง มี เอกลั ก ษณ ทางวั ฒ นธรรม เป น ของตั วเอง ทั้ ง ด า น
ศิลปะวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรท
เซล และเบี ยร ชมจัตุ รัส มาเรี ยนพลาสท (Marienplatz) ถื อ ว า เป น จุด เริ่ ม ต นของ
ประวั ติศาสตร และธุ รกิ จของนครมิ วนิค บริเวณนี้เปนที่ตั้ งของศาลาวาการเมื องที่ มี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19
ใช เวลาสร างถึ ง 42 ป มี ห อระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี นักท อ งเที่ ยวรอคอยเฝ า ชม
ตุ กตาไขลานที่ จะออกมาเต นรํา เมื่ อ นาฬิก าตี บ อกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.
อิสระทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของ
นักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงาม
ของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคที่
ตั้งอยูบนฝﻤงแมนํ้าซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ
เป นศู นยก ลางทางศาสนาคริ สต นิ กายคาทอลิกที่ สําคั ญ ยิ่งของบรรดาประเทศที่ ใช
ภาษาเยอรมั น ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเป นฉากหนึ่งในการ
ถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไป

07.05 น.
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ทั่วโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเทา
ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – ลองเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสูฮั ลสตัท (Hallstatt) หมูบ านมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป
เมื อ งที่ ตั้ ง อยู ริ ม ทะเลสาบ โอบล อ มด ว ยขุ น เขาและป า สีเขี ย วขจีส วย งามราวกั บ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกทีส
่ ุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพ
เพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วา เปนไขมุก
แห ง ออสเต รี ย และเป น พื้ น ที่ ม รด กโลกของ UNESCO Cultural-Historical
Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความฝน นําทาน
ลองเรือ ทะเลสาปที่ เมืองฮัลสตัท และชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัท ที่ไดรับ การ
ขนานนามวาเปน UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไม
สามารถลองเรือไดในวันนั้นๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 5 ยูโร***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุ สเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี
เมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบ
ไปด วยทะเลสาบนอยใหญที่มีค วามงดงามทางดานทัศ นียภาพ เปนเมื องสุดทายบน
ถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใชเมืองนี้เปนจุด
แวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก LUITPOLD PARK หรือเทียบเทา
ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – โดเนาวชิงเกน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณ
เขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นเดินทางขึน
้ ปราสาทเพื่อเขาชม
ความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นํา ชม
ตนแบบของปราสาทเจา หญิ งนิท ราในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้ ง
ตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่
2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยาง
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งดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึ่งเป นนัก ประพันธเพลงที่ท รงโปรด
ปรานยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน)
นําท านตอ ไปยังเมื องโดเนาวชิงเกน (Donaueschingen) เมื องเล็ก ๆทางตอนใต
ของเยอรมนี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก WYNDHAM GARDEN หรือเทียบเทา
โดเนาวชงิ เกน – นํา้ ตกไรน – เซนทกัลเลน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําท านเดิ นทางเขาสูเมื องชาฟฟ เฮาเซิน (Schaffhausen) เมื องเล็กๆที่ตั้ งอยูทาง
เหนือของสวิตเซอรแลนดติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปตยกรรมของบานเรือนใน
เมืองนั้นตกแตงดวยศิลปะแบบเรเนอซองซและศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาด
ตามผนังของอาคารตางๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอยางสวยงาม นอกจากนั้นแลว
เมื อ งนี้ยัง มีชื่ อ เสียงจากการที่ เป นที่ ตั้ งของนํ้าตกไรน (Rhine Fall) ซึ่งเป นนํ้าตกที่
ใหญที่สุดในยุโรป นําทานชมนํ้าตกไรน (Rhine Fall) นํ้าตกที่ใหญสวยงามและตื่นตา
ตื่นใจซึ่งเกิดจากแมนํ้าไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนนํ้าตกขนาด
ใหญที่ สุด ในยุโรปและไดชื่ อว าเปนนํ้าตกที่ สวยงามที่สุดในยุโรปกลางดวย อิสระให
ทานไดชื่นชมความงามของนํ้าตกและถายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งเซนท กั ล เลน (St.Gallen) เมื อ งที่ ตั้ ง อยู ในหุ บ เขาทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยชื่อเมืองนั้นไดมาจากนักบุญที่มาเผยแพร
ศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองนี้นั้นเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคใน
ยุคสมัยยุโรปกลางก อนจะเปลี่ยนไปเปนศู นยกลางการค าผาและการเย็ บป กถั กรอ ย
แทนในยุคหลัง นําท านเขาชมมหาวิ ห ารเซนท กั ลเลน (Convent of St. Gall) อั น
ศักดิ์สิทธิ์ ภายนอกนั้นโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารนั้นตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค
(Baroque) และได รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น มรดกโลกด ว ย จากนั้ น นํ า ท า นเข า ชม
หอสมุดโบราณ (Abbey Library หรือ Stifsbibliotek) โดยหองสมุดนี้นับวาเปน
ห อ งสมุ ด ที่ เก า แก อาจจะเรี ย กได ว า รวยและเก า แก ที่ สุ ด ในโลกแห ง หนึ่ ง (Abbey
Library is one of the richest and oldest in the world) ภายหองโถงของ
หองสมุด ตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรส
โก ที่ ออกแบบและเขี ยนโดยศิ ลป นที่ มี ชื่ อ เสียงชาวอิ ตาลี ไมเคิ ล แองเจโล อันวิ จิต ร

งดงามบนเพดานของโดมหลัง คา เป นที่ เก็ บ รวบรวมถึ ง หนัง สือ ต า งๆและเอกสาร
สําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดนี้ยังไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก
ในป 1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทางบริษัท ขอคื นเงิ น
ทานละ 10 CHF)
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก RADISSON BLU หรือเทียบเทา
เซนทกัลเลน – ซูก – ยอดเขาริกิ – วิทซเนาว – ลองเรือสูเมืองลูเซิรน –
แองเกิ้ลเบิรก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดิ นทางต อ สูเมื อ งซุก (Zug) เมื อ งเล็ก ๆ ริ ม ทะเลสาบที่ สวยงามราวกั บ เทพนิย าย
ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพ
แลว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอ
 นขางตํ่าจึงถือเปนทีต
่ ากอากาศที่นิยมของเหลา
เศรษฐี คนดังสําคัญระดับ โลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียง
รายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก
(Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52
เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีนํ้าเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีนํ้าตาล
ของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอ
นาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวทีส
่ วยงามโดยรอบของเมืองซุก จากนั้นนั่งรถไฟไตเขา
ริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รอง
จากยอดเขาวอชิ ง ตั น ในมลรั ฐ นิ ว แฮมป เชี ย ร ในสหรั ฐ อเมริ ก า ความสู ง จาก
ระดั บ นํ้ า ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ กิ (Rigi Kulm) นี้ มี ที่ ม าจากคํ า ว า Mons
Regina แปลได วา ราชินิแ หงภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถ
มองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอื่นๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอม
ดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอาหารพื้นเมือง
สมควรแก เวลานําท านลงจากเขา นํา ท า นเดิ นทางเพื่ อ ลงเรือ ที่ ท าหมู บ า นวิ ท ซนาว
(Vitznau) นําทานลองเรือสูเมืองลูเซิรน ชมความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลาง
หุ บ เขาที่ โ อบล อ มด ว ยยอดเขาริ กิ (MountRigi) และยอดเขาพิ ล าตุ ส (Mount
Pilatus)ระหวางลองเรือจนถึงทาเทียบเรือเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยว
ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying
Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละ

คํ่า
ที่พัก

วันที่ 7
เชา

13.30 น.

วันที่ 8
05.30 น.

ชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิ ดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง มี ค วามยาวถึ ง 204 เมตร ทอดข ามผ า น
แมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปน
สะพานไมที่มี หลังคาที่เกาแกที่ สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง
อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทาง
ตอไปยังเมืองแองเกิ้ลเบิรก (Engelberg)
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก TERRACE หรือเทียบเทา
***ในกรณีที่โรงแรมในเมืองแองเกิ้ลเบิรก
 เต็มจะเปลี่ยนไปนอนเมืองซูรค
ิ หรือลูเซิรน
แทน ***
แองเกิ้ลเบิรก
 – สนามบินซูรค
ิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ
มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน
เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG971
*** สําหรับคณะที่เดินทางตัง้ แตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา
13.15 น. และถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น. ***
กรุงเทพ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
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
ไมรวมตั๋ว
ทานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ

6-13 ส.ค. 62 51,900

51,900

51,900

51,900

26,900

7,900

13-20 ก.ย. 62 51,900

51,900

51,900

51,900

26,900

7,900

18-25 ต.ค. 62 52,900

52,900

52,900

52,900

27,900

7,900

8-15 พ.ย. 62 49,900

49,900

49,900

49,900

25,900

6,900

กําหนดการเดินทาง

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ
1.ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมือ
่ ไดรับเงินมัดจําแลว
เทานั้น
2.สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท
 ี่เดินทาง ทีม
่ อ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจอง
คิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3.เมื่อไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซา ไดทันที
4.หากทานทีต
่ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต
 างจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรบ
ั ผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบ
หมูค
 ณะและ ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจกอน
การจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทาง
เปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

อัตราคาบริการนี้รวม
1.คาตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูต
 อ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริม
่ ตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดืม
่ ที่สงั่ พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,
คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาทีส
่ ูญ
หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย
 ื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)

6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (14 ยูโร)
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร)
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสว นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสว นที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผา นการอนุมต
ั วิ ีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซา และการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีท านใดตอ งใชพ าสปอรต เดินทาง ชว งระหวา งยื่นวีซา หรื อ ก อนเดิ นทางกับ ทางบริษัท
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใช เวลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่ ค อ นข า งนานและอาจไม ส ามรถดึ ง เล ม ออกมาระหว า งการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลว ตํ่ า กว า 6 เดื อ น ผู เดิ นทางต อ งไปยื่น คํ า รอ งขอทํ าหนัง สือ เดิ น ทางเลม ใหม และกรุณ า
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นงั่ บนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะด วยสาเหตุใด ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ก ารเรียกเก็บ ค ามั ดจําตั๋ วเครื่อ งบิ น ซึ่งมี ค าใช จา ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง

2. หากตั๋วเครือ
่ งบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6
เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่ สายการบิ นกํ า หนด เช น ต อ งเป นผู ที่ มี ร า งกายแข็ ง แรง และช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ได อ ยา ง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่อ งบิ นมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม ) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
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
คณะเดิ นทางไม ค รบตามจํา นวนที่ บริ ษัท ฯกํ า หนดไว (30ท า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิ ด ความ
เสี ยหายต อ ทางบริ ษั ท และผู เดิ น ทางอื่ นที่ เดิ น ทางในคณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ต อ งนํ า ไปชํ า ระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริ ษั ท ฯจะทํ า การเลื่ อ นการเดิ น ทางของท า น ไปยั ง คณะต อ ไปแต ทั้ ง นี้ ท า นจะต อ งเสี ย
คาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมั ดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมต
ั ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room)
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม
่ ีลก
ั ษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองทีม
่ ี
ขนาดกะทัดรัดและไมมีอา งอาบนํา้ ซึง่ ขึ้นอยูก
 บ
ั การออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแต
ละหองอาจมีลก
ั ษณะแตกตาง
เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกน (เยอรมนี)
*** ยื่นวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี ***
ใชเวลาทําการอนุมต
ั วิ ีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วัน
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซา หนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต
และระหวางรอผลการอนุมัตวิ ีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยืน
่ ขอวีซาในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรือ
่ ย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซา อยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที
เพราะการยื่ น ขอวี ซ า จะมี เงื่ อ นไข และ ข อ กํ า หนด ของทาง

ส ัดส่วนใบหน้า 90%

สถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได
ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย***
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิว้ ใบหนา 90 % ของพื้นที่รูปถาย จํานวน 2
ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา คอนแทคเลนส หรือเครือ
่ งประดับ , เปดผมให
เห็นหูทงั้ 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากรานถายรูป
เทานั้น
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง
3. หลักฐานการทํางาน
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทํางาน (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูเ ปนภาษาอังกฤษเทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา เปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา)
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย
(BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคล
ที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรง
ตามหนาพาสปอรต
5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทัง้ 2 เลม
6. หากในสําเนาบัญชีบค
ุ แบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเนื่องดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตด
ิ ลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา
-ทะเบียนบาน
-บัตรประชาชน
-สูติบต
ั ร (กรณีเด็กอายุตาํ่ กวา 20 ป)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลีย
่ น)
8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-หากเด็ ก เดิ นทางไปกั บ บิ ด า จะต อ งมี ห นังสือ ยินยอมจากมารดา จากอํา เภอต นสัง กั ด
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบต
ุ รเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บด
ิ า-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝายใดเปนผูม
 ีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว
**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นชือ
่ รับรองในแบบฟอรมสมัครวี
ซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย**

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม
่ เติมไดทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง
เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………..
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………
3. ชื่อตัว [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)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูม
 ี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 ………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือ.....................................................
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
 …….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่.......................................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย
เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).............................................

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย**
16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง
มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ..............................................
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
…………………………………………………..….
เงินสด
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พักที่มีผูจัดหาให
ชําระคาที่พักลวงหนาแลว
คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น

