
 

 

รหัสทัวร 1900169 
ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG)  
พระราชวังเรสซิเนซมิวนิค   โบถส St.Peter’s Church   ฮัลลสตัทท   ปราสาทนอย
ชวานสไตน   ยอดเขาทิตลิส   แองเกิลเบิรก 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกช้ัน4 

ประตู 8 เคานเตอร D สายการบินไทยโดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารและแท็กกระเป�า 

00.50  ออกเดินทางสู มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924 
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซมิวนิค - โบถส 
St.Peter’s Church จตุรัสมาเรียน 

06.45  เดินทางถึง ทาอากาศยาน มิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย
ประมาณ 5 ช่ัวโมง และชวงฤดูหนาวจะ6ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของ
ประเทศเยอรมนี ระยะทาง 38 กม. 45นาที  และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยัง
เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึง
ในเมืองม่ังค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐ
อิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี 
จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ท้ังดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ือง
ช่ือ ซ่ึงไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล  จากน้ันนําทานเดินทางไปชม 
พระราชวังเรสซิเดนซ มิวนิค (Residenz Munich) หรือ Residenz 
München สรางข้ึนในป ค.ศ. 1385 ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
สมัยกอนเรียกวา Neuveste หรือในปจจุบันคือ มิวนิค (Munich) ท่ีน่ีถูกยกใหเปน
พระราชวังใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียง และมีขนาดใหญมากท่ีสุดของประเทศเยอรมัน เคย
เปนท่ีประทับและทรงงานของกษัตริยแหงแควนบาเยิรนมากวา 500 ป และยังเปนท่ีต้ัง
ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยน้ันๆ อีกหลายยุคสมัยดวย ซ่ึงภายหลังเกิดการปฏิวัติทําให
บานเรือนและชุมชนพังเสียหายมากมาย รวมท้ังพระราชวังเรสซิเดนซดวย ในป ค.ศ.
1918 เม่ือเหตุการณบานเมืองสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแหงน้ีก็ถูกเปล่ียนให
กลายเปนพิพิธภัณฑการออกแบบภายใน ใชเปนท่ีเก็บสะสมงานทางศิลปะและเปนคลัง
เก็บสมบัติของกษัตริย รวมถึงมีอนุสาวรียหินสลักภาพภาพของผูอุปถัมภผูปกครองจาก 



 

 

House of Wittelsbach ผูปกครองบาวาเรียต้ังแต ศตวรรษท่ี 17 เปนตนไป แตไม
นานหลัง จากน้ันนําทานไปชม วิหาร Frauenkirche หรือท่ีเราจะรูจักกันดีใน ช่ือวา 
Church of Our Lady น้ันเปนอีก  สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนสัญลักษณของเมืองมิวนิค
เลยทีเดียว เพราะท้ังความสวยงามเเละเกาเเก อีกท้ังมีตํานานในเร่ืองของความลึกลับ
ซอนตัวอยูดวย ก็ย่ิงทําใหเปนมนตเสนหท่ีมีความนาสนใจอยางมากของสถานท่ี
ทองเท่ียวเเหงน้ี ที่ทําใหหลายๆ คนมาเท่ียวชมความงดงามของวิหารเเหงน้ีกัน  จากน้ัน
นําทานไปชม St. Peter's Church นับวาเปนโบสถท่ีมีความโดดเดนอยางมากท่ีสุดใน
เมืองมิวนิค เเละเปนท่ีช่ืนชอบของบรรดานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวมิวนิคกันอยางมากเลย
ทีเดียว โดยมีสวนท่ีสวยงามหลายจุดดวยกัน ตามบันทึกน้ันกลาววาอายุของ โบสถเซนต
ปเตอร น้ันเร่ิมมาต้ังเเตป ค.ศ.1180 พรอมกับการกอต้ังเมืองมิวนิคเลยทีเดียว โดยมี
การผานประวัติศาสตรมาอยางโชกโชนเลยทีเดียว ผานท้ังเหตุเพลิงไหมเเละไดรับการ
บูรณะในป ค.ศ.1368 จากน้ันก็โดนถลมราบเรียบในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 กอนท่ีจะ
ไดรับการบุรณะข้ึนมาใหมจนสวยงามในป ค.ศ.2000 ซ่ึงโบสถเเหงน้ีผานการตอเติม
เสริมเเตงไปดวยสถาปตยกรรมท่ีงดงามท้ังในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค ซ่ึงภายในดานใน
น้ันมีความสวยงามอยางมากเลยทีเดียว ดวยประติมากรรมของเซนตปเตอร ท่ีเเทนบูชา 
ท่ีจะสวมมงกุฎเทียราอีกดวย ซ่ึงจริงๆ เเลวมงกุฏเทียราน้ันจะถูกถอดออกหลังจากท่ีพระ
สันตะปาปาส้ินพระชนมไปเเลว จนกวาจะมีการเลือกพระองคข้ึนมา จากน้ัน ใกลกันนํา
ทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียน Marienplatz ยานเมืองเกาท่ีมีสถาปตยกรรมอันเปน
สัญลักษณท่ีสาคัญของมิวนิค เซน ศาลาวา การเกา ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของ
โบสถแมพระท่ีมีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทุกทานชอปปم�งตามอัธยาศัย
ท่ี  Victuals Market วิคทูอาเลียนมาคท หรือ ตลาดวิคทูอาเลียน เปนตลาดขาย
อาหารและจัตุรัสใจกลางนครมิวนิก ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสินคากวา 140 แผงบน
พื้นท่ีกวา 22,000 ตารางเมตร มีท้ังแผงขายดอกไม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ม้ือท่ี1) อาหารจีน 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองอินกอลสตัดท (Ingolstadt) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม.) เพื่อใหทานชอปปم�งท่ี Ingolstadt Outlet Village อิงกอลส
ตัดท เอาทเลท วิลเลจ  เอาทเลตขนาดใหญท่ีมีสินคาหลากหลายแบรนด 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 อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จนสมควร
แกเวลานําทานดินทางกลับสูเมืองมิวนิค อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังอาหารนํา
ทานเขาท่ีพักแรม 
ท่ีพัก :  Holiday inn Munich south 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 3 มิวนิค - ฮัลลสตัทท - ซาลซบูรก -  อินสบรูค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 2) 

นําทานออกเดินทางเขาสูพรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) 
(ระยะทาง209กม.ใชเวลา 3 ชม.) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป ต้ังอยู
ริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด อยูในเขต
ซาลซกัมเมอรกุท (Salzkammergut) เขตท่ีมีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 
แหง กลาวกันวาเปนเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดในออสเตรียและไดช่ือวาเมืองริมทะเลสาบท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรียและเปนพ้ืนท่ีมรดก
โลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึง
ทานอยูในภวังคแหงความฝน จากน้ันอิสระใหทานไดเดินเลนถายรูปกับเมืองนอยนารัก
หรือเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกไดตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี3) อาหารทองถ่ิน เมนูพิเศษ Grill Fish 
Trout  

บาย  หลังอาหารอิสระใหทานเดินเลน ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูเมือง
ซาลซบูรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเวลา 1 ชม.) ตลอด
เสนทางมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญาสลับทะเลสาบ
ตลอดเสนทาง นําทานเดินชมเมืองซาลบูรกท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองสถาปตยกรรมบาร็อค ซ่ึง
ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนเมืองมรดกโลกและเปนเมืองศูนยกลางการคา
ท่ีสําคัญของออสเตรียดวย ตัวเมืองแบงเปน 2 ฝم�งคือฝم�งเมืองใหมและฝم�งเมืองเกา โดยมี
แมน้ําซาลซัค (Salzach)ไหลผานกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป� 
บริเวณเมืองเกาไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 
เมืองน้ียังเปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษท่ี 18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โมสาท



 

 

(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเปนสถานท่ีถายทําของภาพยนตรเร่ือง The 
Sound of Music ภาพยนตรเพลงท่ีย่ิงใหญฮอลลีวูด นําทานชมสวนมิราเบล 
(Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ท่ีมีการจัดสวนในสไตลบาร็อกท่ีโดงดัง 
ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากน้ันนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกาและ
สามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก ท่ีต้ังโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา ใหทาน
ถายรูป ตอจากน้ันนําทานชม บานเลขท่ี 9 ถนน Getreidegasse บานสีเหลืองเลขท่ี 
9 เปนสถานท่ีท่ีโมสารทเกิด เขาอาศัยอยูในบานหลังน้ีมากกวา 20 ป ตอมาเขายายไป
อยูอีกหลังหน่ึง บานหลังน้ีถูกดัดแปลงใหเปนพิพิธภัณฑในปจจุบัน ไมไกลจากกันเปน 
จัตุรัสเรสซิเดนท (Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญท่ีใจกลางยานเมือง
เกาอยูใกล มหาวิหารแหงเมืองซาลซบูรก(Salzburg Cathedral) มีน้ําพุสไตลบาโรก 
เปนจุดเดนของบริเวณน้ี แลวอิสระใหทานชมรานคาท่ีรายเรียงอยูสองขางทางถนนคน
เดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูรก ท่ีต้ังอยูตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเท่ียวชม
เมืองเกาแถวบานเกิดของโมสารทซ่ึงเปนสวนท่ีเปนมรดกโลกยูเนส โกจดทะเบียนเม่ือป 
ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เปนปเดียวท่ีข้ึนทะเบียนใหสวนท่ีเปนพระราชวังเชิรนบรุนนเมืองน้ีของ
ฝากของท่ีระลึกตางๆก็โมสารทไปหมด เพราะไมวาช็อกโกแลตของท่ีระลึกนับรอยชนิด
รอยอยางก็ตรารูปโมสารทเกือบท้ังหมด จากน้ันนําทานออกเดินทางสู อินสบรุค 
(Innsbruck) (ระยะทาง189กม.ใชเวลา 2.30 ชม.) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี4) อาหารจีน หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 
ท่ีพัก: Best Western Plus Amedia Art 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วัน
ที่ 
4 

อินสบรุค - การมิช-พารเทนไครเชน  ฟุสเซน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี5) 
นําทานออกเดินทางสู อินสบรุค (Innsbruck) (ระยะทาง189กม.ใชเวลา 2.30 ชม.) เปนเมือง
หลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซ่ึง
คําวาอินสบรูคน้ัน แปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป� 
ชม หลังคาทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซ่ึงต้ังอยูในเขตเมือง



 

 

เกา สรางข้ึนโดยจักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชวงตนศตวรรษ  ท่ี 15 สําหรับเปนท่ีประทับของ
ผูปกครองแควนทิโรล จากน้ันทานสามารถเดินสูถนนสายหลักของเมืองมาเรีย เทเรสเซียน ซตรา
สเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมืองท่ีเต็มไปดวยอาคารสไตลบารอคท่ีแสนงดงามยังคง
ไดรับการรักษาใหอยูในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซ่ึงเปนเสนหท่ีทําใหนัก
เดินทางตองหยุดเก็บภาพเปนท่ีระลึกตลอดเวลา ทานสมารถน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือ
สามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซ้ือแฮมชีทท่ีข้ึนช่ือเปนของฝากคนทางบานได
อีกดวยอิสระใหทานตามอัธยาศัย 

เท่ี
ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที6่) อาหารทองถ่ิน 

บา
ย  

นําทานเดินทางสู เมืองการมิช-พารเทนไครเชน (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 65 
กม.ใชเวลา 1 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ต้ังอยูทางตอนใตของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ท่ีอยูใกล
เทือกเขาแอลป� ในเขตท่ีเรียกวา Wetterstein-Gebirge เปนเมืองเดียวของเยอรมนีท่ีติดอันดับ 
BEST OF THE ALPS ดวยตัวเมืองนารักท่ีเต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพง ใหทานไดเก็บภาพ
ความงามประทับใจท่ีสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางสู ฟุสเซน-โฮเฮนชวานเกา Fussen-
Hohenschwangau หน่ึงในเมืองบนเสนทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันท่ีบรรยากาศแสน
สบาย(ระยะทาง 63 กม.ใชเวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย  จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมือง นารักของฟุสเซน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี7) อาหารจีน  หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 
ท่ีพัก: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen 3* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 
วันที่ 5 การมิช-พารเทนไครเชน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ทะเลสาบทิทิเซ - 

Donausechingen 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

ทานเดินทางสู ฟุสเซน-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หน่ึงในเมือง
บนเสนทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันท่ีบรรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 กม.ใช
เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย 
นําทานเดินทางข้ึนรถมินิบัสเพื่อข้ึนเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน Neuschwanstein 



 

 

Castle ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ต้ังอยูบนเนินเขาสูงท่ีสราง
จากบัญชาของกษัตริยลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชายหงสขาว ท่ีตองการสรางปราสาทตามเทพ
นิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการ
ออกแบบของริชารดวากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานย่ิง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี9) อาหารทองถ่ิน เมนูพิเศษขาหมูแยอร
มัน  
ทานเดินทางสู ทิทิเซ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอมดวยขุนเขา(ระยะทาง 
379 กม.ใชเวลา 5 ชม.)  ท่ีต้ังอยูในเขตของป�าดําตอนใต (South Black Forest) ท่ี
ปกคลุมไปดวยป�าสนยืนตนนับหม่ืนไรของเยอรมนี ทิทิเช ยังเปนตนกําเนิดของนาฬิกากุก
กูท่ีมีช่ือเสียงดวย จุดเดนของท่ีน่ีคือทะเลสาบทิทิเซสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีติดอันดับ
ความสวยงามในยุโรป ทานจะไดพบกับความสวยงามของธรรมชาติท่ีหอมลอมทะเลสาบ
แหงน้ีไว นําทานลองเรือชมทะเลสาบทิทิเซ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติอยาง
ใกลชิดชมธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เปนแหลงพักผอนตาก
อากาศช่ือดังของเยอรมนี จากน้ันนําทานชมนาฬิกากุกกู Cuckoo clocks สินคา
พื้นเมืองใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซ้ือนาฬิกากุกกู และงานไมแกะสลักตางๆ ซ่ึง
เปนสัญลักษณของเยอรมันตอนใตท่ีเสมือนเปนสัญลักษณของชาวป�าดําดวย 
หมายเหตุ: รายการลองเรือเปนบริการแถมอาจมีความจําเปนท่ีจะตองงดการลองเรืออัน
เน่ืองมาจากสภาพลม ฟ�า อากาศ ท่ีไมเอ้ืออํานวย หรือเปนชวงเทศกาลสําคัญตางๆท่ีคิว
เต็มกอนและชวงท่ีเรือปดใหบริการในแตละชวงฤดูกาลซึ่งอาจเร็วกวาปกติ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถขอเงินคืนได) 
  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี10) 
หลังอาหารนําทานเดินทางสู Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.
ใชเวลา45นาที)  เพื่อนําทานเขาท่ีพักแรม 
ท่ีพัก: Wyndham Garden Donaueschingen หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 Donaueschingen –เมืองซุก  - แองเกิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี11) 

นําทานเดินทางสูประเทศสวิสเซอรแลนด จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซุก (ZUG) เมือง
ริมทะเลสาบและเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิสเซอรแลนด เปนเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยงามดุจ
ราวกับเทพนิยายชมยานเมืองเกา จากน้ัน นําทานไปเยี่ยมชมรานนาฬิกา ท่ีรวบรวมเอา
นาฬิกาช้ันนําของสวิสเซอรแลนดมาใหทานเลือกชม และสินคาหลากหลาย จนสมควรแก
เวลา นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใชเวลา 
2ชม.) เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอม
ดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมี
ความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง เปนท่ีต้ังของสถานี
กระเชาโรแตรเพื่อเดินทางข้ึนสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรง
กลมท่ีเรียกวา โรแตร เคเบ้ิลคาร ท่ีจะหมุนรอบๆ ท่ีทานสามารถดูวิวได 360องศาใน
ขณะท่ีเคล่ือนท่ีข้ึนไปเร่ือยๆ ทานจะไดข้ึนชมทัศนียภาพท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป�  ชม
ถ้ําแข็งท่ีสวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน 
TITLIS CLIFF WALK สรางข้ึนฉลองครบรอบ 100 ปการทองเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส 
สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา อิสระใหทาน
ถายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี12) Asian Set Menu 

บาย  หลังอาหารเที่ยงนําทานน่ังเคเบ้ิลคารลงมาท่ีสถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลู
เซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอม
ไปดวยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที) จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศส
เม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรนเปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดย
ใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน  จากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิสบริเวณยานOld Town เชน ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, 



 

 

มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี13) สมควรแกเวลาน้ําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

แรม 
ท่ีพัก: Hotel Rothaus 3* หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง) 
 

วันที่ 7 ลูเซิรน – ทาอากาศยานซูริค 
07.00  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี14) 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินซูริค (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพื่อเตรียมตัว
เดินทางกลับ 

10.00  เดินทางถึงสนามบินซูริค เช็คอินต๋ัวโดยสารและสัมภาระ ใหทานทําคืนภาษี (Tax 
Refund )และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.15  ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971  
 

วันที่ 8 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
06.10  คณะเดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

13 - 20 May 2019 49,900 49,900 49,900 24,950 14,000 
20 - 27 May 2019 49,900 49,900 49,900 24,950 14,000 

27 May - 03 Jun 2019 49,900 49,900 49,900 24,950 14,000 
10 - 17 Jun 2019 49,900 49,900 49,900 24,950 14,000 

24 Jun - 01 Jul 2019 49,900 49,900 49,900 24,950 14,000 



 

 

หมายเหตุ:  
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การจองทัวรและชําระคาบริการ 
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 23,500 บาท 
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3หนา) **กรุณา
ตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ **กรุณาสงพรอม
พรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก 
เล่ือน ขอคืนเงินไดทุกกรณี และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิ
ใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดๆ ท้ังส้ิน รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด



 

 

รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน 
ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปนBusiness Class ได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับใกลเคียงกัน   
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินเอทิฮัด สายการบินไทยจํากัดกระเป�า 1ช้ิน น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึน
เคร่ืองได 7กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ ถาตองการซ้ือน้ําหนักเพิ่มแจง
กอนเดินทาง14วัน ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพิ่ม 1ช้ิน น้ําหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 US ดอลลาร/เท่ียว  
6.การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศกับ 
MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA โดยจะมีความคุมครองเบ้ืองตน ดังน้ี 
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 15-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 1-14 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ  วงเงินคุมครอง 750,000 บาท 
คารักษาพยาบาลในตางประเทศผูเอาประกันท่ีมีอายุ 1-75 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 2,000,000 
บาท ผูเอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท 
คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทยผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุ1-75 วงเงินคุมครอง 100,000 บาท ผู
เอาประกันท่ีมีอายุ 76-80 ปบริบูรณ วงเงินคุมครอง 1,500,000 บาท ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน 
เปนไปตามเง่ือนไขกรมธรรมประกันภัย โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท มากกวาขอบังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี 
ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด MSIG ได  กรณีทาน
ตองการซ้ือความคุมครองเพิ่มเติมสามารถแจงความประสงคมาที่บริษัทฯ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เปน
ตน 
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7. คาวีซาวีซาเชงเกน และคาบริการ 3,500 บาท  กรณีลูกคามีวีซาเชงเกนอยูแลวหักออกจากคาทัวร 
2,200 บาท 
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 45 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจ
จากทาน 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บ
เฉพาะคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแลว)/
คามัดจําแลนด (กรณีใกลวันเดินทาง) 

 หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 20
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ.การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางไดจาก
บริษัทประกันท่ัวไปและควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัดไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ  



 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน (ประเทศเยอรมัน)ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ 

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย ** 

1.  พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไป
ตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพื่อติดวีซา หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวา
จะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต 
2.  รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบและมีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเคร่ืองประดับ ตองเปนรูปท่ีถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
3.  เอกสารสวนตัว 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี) 
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต) แปลเปน
ภาษาอังกฤษ 
สําเนาใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปล่ียน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 
(กรณีเด็กอายุต่ํากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 
4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน โดยระบุ
ตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพื่อ
เดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเร่ิมทํางานและ
ชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ หลังจากน้ันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา ตองเปนภาษาอังกฤษ และ
เปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยช่ือลูกคาท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน 
ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเดินทาง
เปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมท้ัง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไมเกิน 3 
เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษา
อยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมี
อายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 



 

 

      เด็กอายุต่ํากวา 20 ป จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับ
บิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็ก
ไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากท้ังบิดาและ
มารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูท่ีบุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําท่ีสํานักงานเขตท่ีทํา
เบียนบานอยู  (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลง
ลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็น
เอกสารตอหนาเจาท่ีรับย่ืนวีซาดวย กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการ
สลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
4.5 กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใชหลักฐาน
การเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีท่ีไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจาย
จากสามี เปนภาษาอังกฤษ พรอมกับเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดวยกัน) 
5.  หลักฐานการเงิน 
 5.1สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน) 
ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อแสดงใหเห็นวามี
ฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน เม่ือกลับสูภูมิลําเนา 
แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
**ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินท่ีครอบคลุมคาทัวรดวย ** 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
5.2หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ 
ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือ
เจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไมเกิน 14 วันกอน
ย่ืน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5.3 กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด ทางบริษัทฯ 
จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน 
โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย 
6.  แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมท่ีแนบมาใหอยาง
ถูกตอง เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะ
ถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะถูกปฏิเสธวีซาได 



 

 

รายละเอียดเก่ียวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานท่ีเกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง 
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการ
ขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน 
ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ท้ังน้ี
บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงสถานทูตเพื่อใหอยู
ในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติ
ในนามของบริษัท 
การย่ืนวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถดําเนินการ
ข้ันตอนการย่ืนวีซาได 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปล
เอกสาร** 
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