
 

 

รหัสทัวร ZET1900856 
ทัวรยุโรป ตะวันตก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย [เลสโก เฮอรคิวลีส] 
8 วัน 5 คืน (TG) 
- ปราสาทนอยชวานสไตน 
- ยอดเขาซุกสปตเซ 
- เมืองฮัลสตัท 
- ปราสาทครุมลอฟ 
- พระราชวังเชินบรุนน 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย     
             (-/-/-) 

21.30 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศ
ไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สาย
การบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทาอากาศยาน

นานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองโฮ
เฮ็นชวานเกา ประเทศเยอรมัน - ปราสาทนอยชวานสไตน - ปราสาทโฮเฮ็นชวาน
เกา - เมืองการมิช พารเทนเคียเชน                                         
               (-/L/D)      

00.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมือง
มิวนิก ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG924 
(เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 
07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ โยเซฟ ชเตราสส เมืองมิวนิก 

ประเทศเยอรมนั  
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทยประมาณ 5 ชั่วโมง ** 
นําทานเดินทางสู เมืองโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เมืองเล็กๆแสนสวยงามบริเวณเขตชายแดนของ 
ประเทศเยอรมัน (Germany) มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรีย ดวยการเปน
ปลายทางของ "เสนทางสายโรแมนติก" ที่ไดรับฉายาวา Village of the king's 
Castles เพราะเปนที่ต้ังของปราสาทแสนสวยงามทั้งสอง 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) เปนตนแบบของการสรางปราสาทเทพนิยายแหงเจาหญิงนิทรา สรางขึ้น



 

 

โดยพระเจาลุดวิกที่ 2’ แหงรัฐบาวาเรีย ในสมัยน้ันประเทศเยอรมันยังไมไดรวมกัน
เปนประเทศอยางในปจจุบัน เปนรัฐเล็กๆตางปกครองตนเอง มีกษัตริยของตัวเอง 
กษัตริยลุดวิกทรงขึ้นครองราชยตั้งแตพระชนมายุเพียง 18 ชันษา เปนกษัตริย
อารมณศิลป� สนใจศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม มากกวาจะสนใจปกครอง
บานเมือง ทรงนิยมสรางปราสาท หลงไหลในตํานานพื้นบานเกี่ยวกับเทพ และชื่น
ชอบอุปรากรของริชารด วากเนอร (Richard Wagner) เปนชีวิตจิตใจ ผูซึ่งเปน
แรงบันดาลใจในการสรางใหเปนไปตามบทประพันธเรื่องอัศวินหงษ (Swan 
Knight Lohengrin) ไมไกลจากปราสาทนอยชวานสไตน เมื่อนักทองเที่ยว
เดินทางมาถึงจะมองเห็นปราสาทสูงเดนมีสีเหลือง ตั้งอยูบนเนินเขา มีชื่อวา 
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา (Hohenschwangau) 
ซึ่งโปรดใหสรางขึ้นเพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอนโดยพระเจาแม็กซิมิเลียนที่สอง 
(Maximilian II) พระบิดาของพระเจาลุดวิกที่ 2 น่ันเอง เจาชายลุดวิกในวัยเยาว
ทรงประทับอยูที่ปราสาทน้ีอยางมีความสุข จึงไดแรงบันดาลใจที่จะสรางปราสาท
ของพระองคเองขึ้นบาง คือปราสาทนอยชวานสไตน กลาวคือปราสาทโฮเฮ็นชวาน
เกา คือปราสาทของผูเปนพอ สวนปราสาทนอยชวานสไตนคือปราสาทของลูก
น่ันเอง 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร (อาหาร
พื้นเมือง) พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน 

 นําทานเดินทางสู เมืองการมิช พารเทนเคียเชน (Garmisch-Partenkirchen) 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ประเทศเยอรมัน เปนเมืองตากอากาศ ที่ตัว
เมืองเต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพงและอาคาร บานเรือน สไตลพื้นเมือง ตั้งอยู
ทางตอนใตของเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ประกอบกับภูมิประเทศที่งดงาม
เพราะตั้งอยูติดกับ "เทือกเขาแอลป�" ทําใหเมืองน้ีเปนเมืองตากอากาศยอดนิยม ที่
เหมาะสมกับการทํากิจกรรมตางๆ เชน สกี ไตเขา หรือ กิจกรรมกลางแจงอ่ืนๆ
จากนักทองเที่ยวทั่วทุกมุมโลก เปนที่ตั้งของยอดเขาซุกสปตเซ (Zugspitze) เปน
ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมนั รวมถึงสูงที่สุดในเทือกเขาแอลป� 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 



 

 

 นําคณะเขาสูที่พัก Atlas Posthotel, Garmisch-Partenkirchen, Germany 
หรือเทียบเทา (โรงแรมพื้นเมือง) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่สาม เมืองการมิช พารเทนเคียเชน - สถานีรถไฟไอบเซ เพ่ือเดินทางโดยรถไฟไตเขาขึ้น
สู สถานีซุกสปตพลาส - ขึ้นสูยอดเขาโดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร จากสถานี
ซุกสปตพลาส สูสถานีซกุสปตเซ - ยอดเขาซุกสปตเซ - สถานีกระเชาไฟฟ�าซกุสปต
เซ เพื่อเดินทางกลับลงสู สถานีไอบเซ โดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร - เมืองมิทเทน
วาลด - พิพิธภัณฑไวโอลิน - โบสถคาธอลิคสีชมพู                
                           (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟไอบเซ เพื่อเดินทางโดยรถไฟไตเขาขึ้นสู สถานี

ซุ ก ส ป ต พ ล า ส  ( Cogwheel Train from Eibsee Station to 
Zugspitzplatt Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนที่ตั้งของ จุด
พักซอลอัลพิ นน  (Sonn Alpin) จากจุด น้ี  ที่ ความสูง 2 ,600 เมตรเห นือ
ระดับน้ําทะเล นําทานเปลี่ยนการเดินทางตอ ขึ้นสูยอดเขาโดยกระเชาไฟฟ�าเกร
เชอร จากสถานีซุกสปตพลาส สูสถานีซุกสปตเซ (Gletscher Cable Car from 
Zugspitzplatt Station to Zugspitze Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
10 นาที) เดินทางถึง ยอดเขาซุกสปตเซ (Zugspitze) เปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศเยอรมัน (Top of Germany) มีความสูงถึง 2,962 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล เปนเมืองทางตอนใตสุดของประเทศเยอรมัน เปนพรมแดนทาง
ธรรมชาติระหวางรัฐบาวาเรียของประเทศเยอรมันกับรัฐทิโรลของประเทศ
ออสเตรีย ที่ดานบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวโดยรอบไดแบบ 360 องศา 
ในวันที่ทองฟ�าสดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนไดถึง 4 ประเทศ ไดแก ประเทศ
เยอรมัน ประเทศออสเตรีย ประเทศสวิตเซอรแลนด และประเทศอิตาลี สามารถ
มองเห็นทะเลสาบไอบเซ (Eibsee) สีน้ําเงินเขมสุดงดงาม รวมไปถึงยอดเขา
ตางๆโดยรอบของเทือกเขาแอลป�ไดอยางชัดเจน ยอดเขาซุกสปตเซแหงน้ีถูกพิชิต
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1820 หรือเกือบ 200 ปมาแลว โดย โยเซฟ เนาส, 
โยฮันน เกออรก เทาชล, และผูนําทางไมเออร ถือวาเปนยอดเขาที่มีวิวสวยมาก
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก จะเห็นวาดานบนของยอดเขาซุกสปตเซ จะมีไมกางเขนปก
อยู เปนสัญลักษณที่แสดงถึงจุดสูงสุด โดยถูกปกไวรอยกวาปมาแลว และก็เคย
เสียหายจากฟ�าผาหลายครั้งแตชาวเมืองก็ชวยกันซอมแซม รวมถึงยังเคยถูก



 

 

ทําลายในชวงสิ้นสุดสงครามโลกจนไมสามารถซอมไดอีก จึงมีการสรางอันใหมที่
สวยงามข้ึนมาทดแทนดังที่ปรากฏในปจจุบัน  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอด
เขาซุกสปตเซ 
** กรณีรานอาหารบนยอดเขาซุกสปตเซ ไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นําทานรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองมิทเทน
วาลด เปนการทดแทน และไมสามารถคนืคาใชจายใหทานได ไมวาสวนใด สวน
หน่ึง ใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชาํระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลว
ทัง้หมด ทั้งน้ีทางบริษทัจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟ�าซุกสปตเซ เพ่ือเดินทางกลับลงสู สถานีไอบเซ 
โดยกระเชาไฟฟ�าเกรเชอร (Gletscher Cable Car from Zugspitzplatt 
Station to Eibsee Station) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ** การ
เดินทางขึ้นสูยอดเขา อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับสถานการณ 
และ สภาพภูมิอากาศเปนสําคัญ กรณีคณะไมสามารถขึ้นชม ยอดเขาซุกสปตเซได 
ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใด
สวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอย
แลวทัง้หมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

  นําทานเดินทางสู เมืองมิทเทนวาลด (Mittenwald) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที) เปนเมืองชายแดนทางใตสุดของรัฐบาวาเรียประเทศเยอรมัน มีอาณา
เขตติดกับประเทศออสเตรีย เมืองน้ีอยูในเสนทางการเดินทางที่มีมาแตโบราณ ทั้ง
กองทัพตางๆ การคา การเดินทางสูภูมิภาคอ่ืนๆ ฯลฯ และเปนเสนทางที่พาดผาน
ภูเขา มีแมน้ําอิซาร (Isar) ไหลผานกลางเมืองมาจากเมืองมิวนิก งดงามดวยวิว
ภเูขาอันใหญโตแหงน้ีมี เปนตนทางของถนนสายอัลไพน (Alpine Road) สําหรับ
ทานที่รักธรรมชาติสามารถไปดื่มดํ่ากับโลกแหงเทือกเขาแอลป�ที่เต็มไปดวยทุง
หญาสีเขียว ป�าไมและทะเลสาบใสเหมือนคริสตัล เทือกเขาแหงน้ีเต็มไปดวย
กิจกรรมยามวางมากมายอันนาตื่นตาตื่นใจซึ่งสามารถทําไดในทุกฤดูกาล เมืองมิ
ทเทนวาลด ยังมีชื่อเรื่องการทําไวโอลินมาเกือบสามรอยป นําทาน ผานชม 
พิพิธภัณฑไวโอลิน (Geigenmuseum) ที่ตั้งอยูบริเวณตลาดของเมืองมิทเทน
วาลด นอกจากน้ีบุคคลที่สนใจยังมีโอกาสที่จะไดรําลกึถึงประวัติทองถิ่นของเมืองมิ
ทเทนวาลดอีกดวย อาคารแตละหลังรูปทรงสวยงาม สูงสี่หาชั้นหันหนาประชันกัน 
โดยอาคารแตละหลงัปลูกสรางสไตลพื้นเมืองมีลกัศณะพิเศษคือวาดลวดลายสีแสน
วิจิตรสวยงาม โดยชาวเมืองมีความเชื่อวาลวดลายน้ันบงบอกถึงฐานะของเจาของ
อาคารน่ันเอง ใจกลางเมืองมีถนนใหญอยูตรงกลาง พื้นถนนทําจากหินฝงสืบทอด
มาตั้งแตยุคเกาตอเน่ืองยาวสักสี่หารอยเมตร กอนสิ้นสุดถนน ผานชม โบสถคาธอ
ลิคสีชมพู (St. Peter and Paul) โบสถเกาแกศูนยรวมจิตใจของชาวเมือง มี
หอคอยโดดเดนเปนสงาที่สามารถมองเห็นไดจากทุกมุมของเมือง ใหความรูสึกและ
บรรยากาศงดงามราวกับอยูในเทพนิยาย 



 

 

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 
 นํ าคณ ะเข าสู ที่ พั ก  Alpengasthof - Hotel Gröblalm, Mittenwald, 

Germany หรือเทียบเทา (โรงแรมพื้นเมือง) 

** กรณีโรงแรมท่ีเมืองมิทเทนวาลดไมสามารถรองรับคณะได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการนําคณะเขาพักโรงแรมในระดับเดียวกัน ทีเ่มืองใกลเคียงเปนการทดแทน และ
ไมสามารถคืนคาใชจายใหทานได ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถงึ
ประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วันที่สี ่ เมอืงมิทเทนวาลด ประเทศเยอรมัน -  เมืองอินสบรูค ประเทศออสเตรีย - ถนน
มาเรียเทเรซา - หอคอยประจําเมือง - เสาอันนาเซาเลอ - หลังคาทองคํา - เมือง
เบิรชเทสการเดน ประเทศเยอรมัน - ทะเลสาบโคนิคซี่ - โบสถเซนตบาโธโลมา - 
น่ังรถรางลอดอุโมงค เพื่อเขาชม เหมืองเกลือเกาของเมืองเบิรชเทสการเดน - 
อุโมงคกลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสูยอดเขาเคหลสไตน โดยลิฟต - ยอดเขา
เคหลสไตน - เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย - บานเกิดโมสารท - ถนนเก็ตเต
รียกาสเซส                     
(B/L/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู  เมืองอินสบรูค (Innsbruck) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เมืองเล็กๆในออมกอดแหงภูเขาหิมะ เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปน
เมืองเอกดานการทองเที่ยวของ ประเทศออสเตรีย (Austria) ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา
อิน ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัว
อยูระหวางเทือกเขาแอลป� 

 นําทานเดินทางสู ถนนมาเรียเทเรซา (Maria Theresa Street) ถนนคนเดิน
แหงมนตรเสนหที่สองขางทางเต็มไปดวยอาคารบานเรือนเกาแกสีลูกกวาด เชื่อม
ระหวางเขตเมืองเกากับยานชอปปم�งสมัยใหม เปนที่ตั้งของ หอคอยประจําเมือง 
(City Tower) และ เสาอันนาเซาเลอ (St. Anne’Column) ตั้งสูงเดนเปนสงา
บนถนนสายน้ี เปนเสาอนุสรณที่สรางขึ้นเพ่ือรําลึกที่ชาวทิโรลสามารถรบชนะพวก
บาวาเรียไดในสงครามสแปนิช ในป 1703 บนยอดเปนรูปปم�นพระแมแอนนาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ เสมือนเปนเทพคุมครองโบสถและแควนทิโรล นักบุญที่ยืนเหยียบมังกร
คือ St. George นับวาเปนสัญลักษณและเปนสูญรวมความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันของแควนทิโรล 

 นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ หลังคาทองคํา (Golden Roof) เปนสัญลักษณ
สําคัญของเมืองอินสบรูค ตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิฟรีดริช 
(Friedrich) ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครอง
แควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิแม็กซซิมิเลียน (Maximilian) ทรงปรับเปลี่ยนหลังคา
ทองคําใหเปนสไตลโกธิก ผสมบาโรค และไดทรงตกแตงสวนของหลังคาที่ยื่น



 

 

ออกมาจากระเบี ยงด วยทองคํ าแท  จํ านวน 2 ,738 แผน  เพื่ อ ใช เป นที่
ทอดพระเนตรเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสดานหนาที่ประทับ ปจจุบัน
หลังคาทองคํา กลายเปนสํานักงานการประชุมอัลไพนนานาชาติ 
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทสการเดน (Berchtesgaden) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที) เปนหน่ึงในเจ็ดเขตการปกครองของรัฐบาวาเรีย 
(Bavaria) หรือ ไบเอิรน (Bayern) รัฐที่มีอาณาเขตใหญที่สุดใน ประเทศ
เยอรมัน (Germany) เปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญซึ่งติดอันดับ 1 ใน 6 ของ
เสนทางทองเที่ยวของประเทศเยอรมนั ทีเ่รียกขานกันวาเสนทางอัลไพน โรด (The 
Alpine Road) ในอดีตเมืองน้ียังเปนที่ตั้งของฐานบัญชาการพรรคนาซีใหญทาง
ตอนใตอีกดวย 
นําทาน ผานชม ทะเลสาบโคนิคซี่ (Konigssee Lake) หรือที่มักถูกเรียกวา 
ทะเลสาบแหงกษัตริย เปนทะเลสาบที่ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองเบิรชเทสการเดน 
เปนทะเลสาบที่ลึกที่สุดในเทือกเขาแอลป� ถูกลอมรอบดวยภูเขาสูงชันที่มีความสูง
เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 2,000 เมตร ทะเลสาบโคนิคซี่ เปน
ทะเลสาบที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และมีความกวางประมาณ 1.25 
กิโลเมตร โดยทะเลสาบตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเล 602 เมตร ลกึเฉลี่ย 150 เมตร 
สวนที่ลึกที่สุดประมาณ 200 เมตร เปนทะเลสาบที่ใสที่สุด และอยูสูงที่สุดใน
ประเทศเยอรมัน ปจจุบันทะเลสาบโคนิคซี่ ไดกลายเปนดินแดนแหงฟยอรดที่มี
ความงดงามที่สุดในประเทศเยอรมันและในเขตเทือกเขาแอลป� บริเวณเดียวกัน
เปนที่ต้ังของ โบสถเซนตบาโธโลมา (St. Bartoloma Church) โบสถทีม่ีชื่อเสยีง
ที่ตั้งอยูริมทะเลสาบโคนิคซี่ และยังเปนอีกหน่ึงโบสถที่ไดรับความนิยมในหมูนัก
ถายภาพ จึงไมนาแปลกใจนัก ที่นักทองเที่ยวจะพบเห็นโบสถแหงน้ีปรากฏอยูบน
ภาพถาย และภาพเขียนอยูบอยครั้งเม่ือไดมาเยอืนทะเลสาบโคนิคซีแ่หงนี้ 



 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
นําทาน น่ังรถรางลอดอุโมงค เพื่อเขาชม เหมืองเกลือเกาของเมืองเบิรชเทสการ
เด น  (Cogweel Ride Through the Tunnel to Berchtesgaden Salt 
Mine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) ถูกสรางตั้งแต ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัย
อดีต เหมืองเกลือ เปนสถานที่ตองหามของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากเกลือมีคาจนได
ชื่อวาเปนทองคําขาว ภายในระยิบระยับสวยงามจากเกล็ดเกลือ บรรยากาศราวกับ
อยูในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส หรือ ตํ่ากวา 
ชื่นชมความเกาแกของเหมืองเกลือโบราณแหงน้ี ซึ่งปจจุบันยังคงไดรับการ
บํารุงรักษาเอาไวเหมือนดังเชนในอดีตมากที่สุดเกือบทุกประการ ** เหมืองเกลือ
เกาของเมืองเบิรชเทสการเดน จะเปดใหบริการประมาณชวง เดือนพฤษภาคม ถึง 
เดือนตุลาคม ของทุกป กรณีคณะไมสามารถน่ังรถรางลอดอุโมงค เพื่อเขาชม 
เหมือนเกลือเกาของเมืองเบิรชเทสการเดนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี 
เน่ืองจากเปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 



 

 

นําทานเดินทางสู อุโมงคกลางหุบเขา เพื่อเดินทางขึ้นสูยอดเขาเคหลสไตน โดย
ลิ ฟ ต   ( Tunnel in the Middle of the Kehlstein Mountain take 
Elevator to Top of Kehlstein Mountain) ที่มีความสูงประมาณ 1,834 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที) เดินทางถึง ยอดเขาเคหลสไตน (Top of 
Kehlstein Mountain) หรือที่เรียกกันอีกชื่อวา รังแหงนกอินทรีย (Eagle’s 
Nest) สถานที่ๆลอยอยูกลางมวลเมฆ ดังสํานวน “Head in the Clouds” อีก
หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศ
เยอรมัน ดานบนเปนเรือนน้ําชาที่เคยใชเปนสถานที่สังสรรคของบุคคลระดับสูงใน
พรรคนาซี ทุกวันน้ีก็ไดถูกดัดแปลงใหกลายเปนหองอาหาร เมนูอาหารในรานสวน
ใหญเปนอาหารพื้นเมืองงายๆ ในหองโถงน้ีเคยใชเปนที่จัดงานเลี้ยงสมรสของนาย
พลเฟเกอไลนกับเกรเทล บราวน นองสาวเอวา บราวน ดานนอกรานอาหารมี
ระเบียงชมวิว มีบอรดเลาประวัติศาสตรของสถานทีแ่หงน้ี อาจไมเกี่ยวของโดยตรง
กับสงครามและการลางเผาพันธุ แตก็ตั้งอยูบนซากแหงอาชญากรรมเพราะแรงงาน
ที่ใชในงานกอสรางยากลําบากและเต็มไปดวยอันตรายน้ี เปนแรงงานทาสที่เกณฑ
มาจากประเทศที่เยอรมันเขายึดครองในระหวางสงคราม ไดเวลาอันสมควร นํา
ทานเดินทางลงจากยอดเขา ** ยอดเขาเคหลสไตน จะเปดใหบริการประมาณชวง 
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ของทุกป ขึ้นอยูกับสภาพถูมิอากาศ กรณีคณะ
ไมสามารถขึ้นชม ยอดเขาเคหลสไตนได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมสามารถคืนคาใชจาย ไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหกับทานไดทุกกรณี เน่ืองจาก
เปนการชําระลวงหนากับผูแทนเรียบรอยแลวทั้งหมด ทั้งน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคา เปนสําคัญ ** 
นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) เปนเมืองที่ใหญที่สุดลําดับที่ 4 ใน ประเทศออสเตรีย (Austria) เปนเมือง
หลวงของรัฐซาลซบูรก เมืองเกาของเมืองซาลซบูรกและสถาปตยกรรมบาโรกเปน
หน่ึงในใจกลางเมืองที่ถูกดูแลรักษาอยางดีที่สุดในกลุมประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน
ดวยกัน ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1996  



 

 

นําทาน ผานชม บานเกิดโมสารท (House of Wolfgang Amadeus Mozart) 
กวีเอกของโลกชาวออสเตรยี ปจจุบนัน้ีเปน พิพิธภัณฑที่จัดแสดงประวัติของโม
สารทและครอบครัว อิสระเดินเที่ยวชมยานเมืองเกา เลือกซื้อสินคาบน ถนนเก็ตเต
รียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงาม มีรานคาจําหนายของ
ที่ระลกึ และ สินคาแฟชั่นมากมาย  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเทีย่ว ** 

 นําคณะเขาสูที่พัก Amadeo Hotel Schaffenrath, Salzburg, Austria  หรือเทยีบเทา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

วันที่หา เมืองซาลซบูรก - เมืองเซนตวูฟกัง - โบสถแหงเมืองเซนตวูฟกัง - จัตุรัสใจกลาง
เมือง - โรงแรมเดอะไวทเฮาสอินน - เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย - หมูบาน
มรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุ
มลอฟ - ยานเมืองเกา - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาวาการเมืองอันเกาแก - เมือง
เชสเก บูเดโจวิซ            (B/L/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเซนตวูฟกัง (St. Wolfgang) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง) เปนเมืองทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ชื่อของเมืองน้ีตั้งตามชื่อนักบุญ
วูฟกังแหงโรเกนเบิรก ตั้งอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศออสเตรีย อยูบน
ชายฝم�งทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) และเชิงเขาชารฟเบิรก (Schafberg) 
เปนเมืองที่มีชื่อเสียงโดงดังเกี่ยวกับละครเวทีเพลง ผานชม โบสถแหงเมืองเซนต
วูฟกัง (St. Wolfgang Church) โบสถเกาแกที่ถูกตั้งจากชื่อของนักบุญวูฟกัง ที่
มีชีวิตอยูในชวงปลายศตวรรษที่ 10 และไดแยกตัวออกมาอยูบริเวณริมทะเลสาบ
แหงน้ีและทานไดสรางโบสถเล็กๆ ข้ึนมาหลังหน่ึงซึ่งปจจุบันนี้ก็ไดเปนโบสถประจํา
เมืองและมีสถาปตยกรรมที่โดดเดนมากที่สุดแหงหน่ึงในยุโรป นักบุญวูฟกังไดสราง
โบสถแหงแรกขึ้นที่ชายฝم�งทะเลสาบวูฟกังเซ (Wolfgangsee) ตามตํานานเขาได
โยนขวานลงมาจากภูเขาเพื่อที่จะหาทําเลท่ีตั้งของโบสถ  
นําทาน ผานชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งเปนแหลงที่ตั้งของ 
รานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และ โรงแรมเดอะไวทเฮาสอินน (The 
White House Inn Hotel) เปนโรมแรมทองถิ่น เกาแกสรางเมื่อป ค.ศ. 1878 
ดวยสถาปตยกรรมแบบกอธิคแสนสวยงาม ตั้งอยูริมทะเลสาบวูฟกังเซ 
นําทานเดินทางสู เมืองฮัลสตัท (Hallstatt) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
ของ ประเทศออสเตรีย (Austria) เมืองทองเที่ยวเล็กๆ ที่ไดชื่อวาเมืองที่ตั้งอยูริม
ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก เปนที่ตั้งของ หมูบานมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) 
อายุกวา 4,500 ป ตั้งอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีแสน
สวยงามราวกับภาพวาด ตั้งอยูทางฝم�งตะวันตกเฉียงใตของทะเลสาบฮัลสตัท 
(Lake Hallstatt) หรือ ฮัลสตัทเทอร ซี (Hallstatter See) ทะเลสาบในเขต
ภูมิภาคซาลซคัมเมอรกุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตรที่สําคัญ



 

 

มากแหงหน่ึงของประเทศออสเตรีย ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนมรดกโลกโดย
องคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อป ค.ศ. 1997 ภาพของหมูบานที่มี
เทือกเขาเปนองคประกอบอยูดานหลังเปนภาพที่ถูกเผยแพรมากที่สุดของประเทศ
ออสเตรีย  

กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 
นําทานเดินทางสู เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) เปนเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียนทางตอนใตของ 
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) มีชื่อเสียงจากสถาปตยกรรม และ
ศิลปะของเขตเมืองเกา ดวยทําเลที่ตั้ งของตัวเมืองที่มีคู น้ําลอมรอบ ทําให
กลายเปนปราการที่สําคัญในการป�องกันขาศึก ในอดีตเคยเปนศูนยกลางดานการ
ปกครอง การพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ตอมาในป ค.ศ. 1963 ไดรับการ
ประกาศวาเปนเมืองที่ไดรับการอนุรักษและภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของประเทศ ในตอนปลายป ค.ศ. 1989 ไดมีการบูรณะอาคารและปราสาท
ครั้งใหญโดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไวอยางนาช่ืนชม จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน 
มีความสําคัญและโดดเดนในการอนุรักษสถาปตยกรรมอันทรงคุณคาถื อวาเปน 



 

 

“ไขมุกแหงโบฮีเมียน” ไดรับการขึ้นทะเบียนให เปนมรดกโลกโดยองคการ
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เม่ือป ค.ศ. 1992 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) จาก
บริเวณรอบนอกสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1250 ถือเปนปราสาทที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป ซึ่งตั้งอยูริมฝم�ง
แมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปน ยานเมือง
เกา (Old Town) และโบสถเกากลางเมือง ผานชม จัตุรัสกลางเมือง (Center 
Square) แสนสวยงาม รายลอมดวยสถาปตยกรรมเกาแกของเมือง เปนที่ตั้งของ
รานคามากมาย บริเวณเดียวกัน ผานชม ศาลาวาการเมืองอันเกาแก (City Hall) 
และยังคงเปนทีท่ําการของหนวยงานรัฐบาลอยูจนถึงปจจุบัน  
นําทานเดินทางสู เมืองเชสเก บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เมืองที่ไดชื่อวา เปนแหลงผลิตเบียรที่สําคัญ ที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแตป ค.ศ. 1895 ภายใตยี่หอ Budvar และเปนถิ่น
กําเนิดของเบียรยี่หอ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก  

** อิสระอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว ** 
 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Clarion Congress Hotel, Ceske Budejovice, 

Czech Republic หรือเทียบเทา 

 
 
 



 

 

วันทีห่ก เมืองเชสเก บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - แทนน้ําพุอันศักดิ์สิทธ์ิแหงเฮลเดน 
แซมซัน - เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - พารนดอรฟ เอาทเล็ท - ถนนสายวง
แหวน - โรงละครโอเปรา - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ําพุพัลลัส อะธีนา - 
พระราชวังเบลวี เดี ยร  - พระราชวังฮอฟบวรค  - โบสถ เซนต  สตี เฟ�น  - 
พระราชวงัเชินบรุนน - ถนนคารนทเนอร                 
                 (B/-/-)  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทาน ผานชม แทนน้ําพุอันศักดิ์สิทธิ์แหงเฮลเดน แซมซัน (Holy Fountain of 
Helden Samson) บริเวณตัวเมืองซึ่งอดีตเคยเปนศูนยกลางทางอารยธรรมกับ
ตลาดเกาแกที่มีมาแตโบราณกาลจวบจนปจจุบัน ผานชมสิ่งกอสรางตางๆ ที่มี
ลักษณะเปนตึกแถวโบราณสวยงามยิ่งใหญ ซึ่งมีความออนชอยของศิลปะแบบเรเน
ซองสและบารอคผสมผสานกับความนาเกรงขาม 
นําทานเดินทางสู เมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย 
(Austria) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิว
เขาสูง และพื้นท่ีอันเขยีวชอุมของป�าไมและขุนเขาหิมะแหงประเทศออสเตรีย  
นําทานเดินทางสู พารนดอรฟ เอาทเลท (Parndolf Outlet) เอาทเล็ทแหงแรก
ของประเทศออสเตรีย และเปนแหลงชอปปم�งขนาดใหญ มีรานคามากกวา 120 
ราน สินคาแบรนดชื่อดังตางๆ จากทุกมุมโลก มีใหเลือกมากมายอยางจุใจ เชน 
รองเทา เสื้อผา เครื่องประดับ ของตกแตงบาน สินคาแบรนดเนมมากมาย ใหทาน
ไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein, Camel, 
Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, Nike, Samsonite, Swarovski, The 
North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Tumi, Valentino, 
Versace ฯลฯ  



 

 

 
นําทาน ผานชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) เสนทางทองเที่ยวสายหลัก
ของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดลอมไปดวยอาคารสถาปตยกรรมอันเกาแกงดงาม เชน 
ผานชม โรงละครโอเปรา (Opera House) ที่สรางขึน้ในชวง ค.ศ. 1863-1869  
นําทาน ผานชม อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament) ชมอาคารสุด
บรรเจิด ซึ่งเปนที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตั้งแตศตวรรษที่ 19 ในชวงเวลาการ
ปกครองโดยจักรพรรดฟิรันซ โยเซฟ เปนอาคารโออาใหญโตที่สุดหลังหน่ึงบนถนน
สายวงแหวน โดยสถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังน้ี
ในรูปแบบสถาปตยกรรมฟم�นฟกูรีก ดวยเสาตนใหญ รูปปم�น ภายนอกอาคารตกแตง
ดวยรูปปم�นเทพและทตูสวรรคกวา 100 องค รวมถึงรถมาทําศึกขนาดใหญสี่คันบน
หลังคา บริเวณดานหนา เปนที่ตั้งของ น้ําพุพัลลัส อะธีนา (Pallas Athena 
Fountain) อันโดงดัง น้ําพุน้ีเปนผลงานการออกแบบโดย Baron Theophil 
Hansen เชนกัน โดยมีเทพอีะธีนายืนเดนเปนสงา เสริมดวยรูปปم�นเทพและเทวดา
อ่ืนๆอีกมากมายหลายองค ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเขตแควนตางๆ ของจักรวรรดิ
ออสเตรีย และ จักรวรรดิฮังการี  
นํ าท าน  ถ าย รู ป เป น ที่ ร ะลึ ก  กั บ  พ ระราชวั ง เบ ลวี เดี ย ร  (Belvedere 
Palace) พระราชวังแหงน้ีไดรับการออกแบบ และสรางขึ้นเมื่อตนศตวรรษที่ 18 
ตัวพระราชวังประกอบดวยพระตําหนัก 2 สวนในรูปแบบสถาปตยกรรมร็อคโคโค 



 

 

หันหนาเขาหากันโดยคั่นกลางดวยสวนสวยที่ตกแตงอยางงดงาม สรางขึ้นเพ่ือเปน
ที่ประทับของเจาชายยูจีนแหงซาวอย ผูนํากองทัพในการตอสูจนไดรับชัยชนะจาก
การคุกคามของจักรวรรดิออตโตมัน ปจจุบันพระราชวังเปนสถานที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑจัดแสดงและเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของเมืองเวียนนา โดยจัด
แสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปนออสเตรียตั้งแตยุคกลางจนถึงยุคปจจุบัน เชน 
ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้น
สําคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele 
นําทาน ถายรูปเปนที่ระลึก กับ พระราชวังฮอฟบวรค (Hofburg Palace) เปน
อดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13-20 สวน
หน่ึงของพระราชวังปจจุบันเปนที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีแหงประเทศ
ออสเตรีย ถูกสรางขึ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการตอเติมขยายสวนเรื่อยมา 
พระราชวังแหงน้ีเสมือนศูนยรวมอํานาจการปกครองที่ยิ่งใหญที่สุดในทวีปยุโรป
และเปนศูนยรวมประวัติศาสตรชาติของประเทศออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของ
ราชวงศฮอฟบวรค ซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ จักรวรรดิออสเตรีย 
และ จักรวรรดิฮังการี สมาชิกของราชวงศมักจะพํานักที่พระราชวังแหงน้ีในฤดู
หนาว และ พํานักที่พระราชวังเชินบรุนนในฤดูรอน 
นําทาน ผานชม โบสถเซนต สตีเฟ�น (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ
ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ. 1713 เพื่อเปน
การแกบนตอความทุกขยากของประชาชน ตอมาจึงเปนศูนยรวมจิตใจของ
ชาวเมืองจนปจจุบัน 
นําทาน เขาชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน  (Schonbrunn 
Palace) แหงราชวงศฮอฟบวรคซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแตกลางคริสตศตวรรษ
ที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวน
หองถึง 1,441 หอง ในระหวางป ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดู
รอน ชมความโออาของทองพระโรงและโถงพลับพลาทีป่ระทับ ซ่ึงไดรับการตกแตง
อยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในประเทศฝรั่งเศส โดยรอบ
ของพระราชวังเชินบรุนน ถูกรายลอมดวยสวนที่จัดตกแตงประดับประดา จาก



 

 

ตนไม ดอกไมตามฤดูกาล ไดอยางสวยงามตระการตา ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปน
มรดกโลกโดยองคการสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมือ่ป 1996 
นําทานเดินทางสู ถนนคารนทเนอร (Kartnerstrasse) ใจกลางเมืองเวียนนา 
เปนยานจําหนายสินคานานาชนิด อาทิเชน เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ที่มีชื่อเสียง 
สินคาแบรนดเนม Louis Vitton, Gucci รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเสื้อ
แฟชั่นวัยรุนทันสมัย เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝาก เชน ช็อคโกแล
ตโมสารท เปนตน  

** อิสระอาหารกลางวัน และ ค่ํา เพือ่สะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว ** 

 นําคณะเขาสูทีพ่ัก Best Western Smart Hotel, Vienna, Austria หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่เจ็ด เมืองเวียนนา - ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
- ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย     
                                       (B/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือก
ซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษี หรือ รานอาหาร 

14.35 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดย
สายการบิน Thai Airways เท่ียวบินที ่TG937 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่งบิน ** 
 

วันที่แปด  ทาอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย    
              (-/-/-) 

 
05.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทบัใจ 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

รายละเอียด
เทีย่วบิน 

ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก

มเีตียง 
(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมี
เตียง 

(เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป) 

พัก
เด่ียว
เพิม่ 

ราคา 
ไมรวม 

ตั๋ว 

09 - 16 
สิงหาคม 2562 
(12 ส.ค. วันแม
แหงชาติ / 15 

ส.ค. วันสารทจีน) 

10AUG TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
15AUG TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999 

30 ส.ค. - 06 
ก.ย. 2562 
(28 ส.ค. วัน

คลายวันเฉลิมฯ ร. 
10 / 29 ส.ค. 
วันหยุดชดเชย) 

31AUG TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
05SEP TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999 

14 - 21 กันยายน 
2562 

15SEP TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
20SEP TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

52,999 52,999 52,999 11,999 38,999 

28 ก.ย. - 05 
ต.ค. 2562  

29SEP TG924 
BKK-MUC 55,999 55,999 55,999 11,999 41,999 



 

 

00.50-07.05 
04OCT TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

11 - 18 ตุลาคม 
2562 

(13 ต.ค. คลายวัน
สวรรคต ร. 9 

และ วันออกพรรษ 
/ 14 ต.ค. วันหยุด

ชดเชย) 

12OCT TG924 
BKK-MUC 
00.50-07.05 
17OCT TG937 
VIE-BKK 14.35-
05.35+1 

58,999 58,999 58,999 11,999 44,999 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาทิปคนขับรถ หวัหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ** 

 
** อัตราน้ี ไมรวม คาธรรมเนียม และ คาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศเยอรมัน ทานละ 

ประมาณ 3,500 บาท 
สําหรับการยื่นวีซาแบบหมูคณะ จําเปนตองนําสงหนังสือเดินทางเขาสถานทูต เพือ่ ใชเวลา

พิจารณาอยางนอย 15-20 วันทําการ (บางกรณีอาจไมรวมวันเสาร - อาทิตย ทั้งน้ีขึน้อยูกับ
จํานวนของผูสมัครในแตละชวง) ในชวงเวลาดังกลาว ทานจะไมสามารถขออนุญาตใชหนังสอื

เดินทางเพ่ือเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม หากจําเปน สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของ
ทาน และ สงหนังสือเดินทางคืนทานภายใน 3-5 วันทําการ เปนอยางนอย ในลําดับตอไป 

จากน้ันระยะเวลาคงเหลือกอนวันเดินทางไมเพียงพอสําหรับยื่นวีซาครั้งใหม การยกเลิก และ คืน
เงิน จะเปนไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี ** 

 
** อัตราคาบรกิาร สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 15,000 

บาท ** 
 



 

 

** หากทานทีต่องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋ว เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกบัตรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการ

ปรับเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** อัตราคาบรกิารน้ี จาํเปนตองมีผูเดินทาง จํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล่ือนการเดนิทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรบัราคาเพิม่ข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 
 

** กรณีผูเดินทางเปนอิสลาม หรือ ไมสามารถรับประทานอาหารไดตามโปรแกรมกําหนด ไมวา
เหตุผลใดเหตุผลหน่ึง และ ไมวาม้ือใดมื้อหน่ึง ทางบริษัทขอใหทานผูเดินทางกรณุาเตรียม

อาหารสวนตวัของทานมาเพิ่มเติมขณะมือ้อาหาร เน่ืองจากรานอาหารแตละรานจะมีขอจํากัด
เร่ืองของวัตถุดบิ โดยสวนมาก รานอาหารจะจดัใหเปนไขดาว หรือ ไขเจียว ผัดผัก ขาวผัด และ 
บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป เทาน้ัน กรณีที่ทานมีความประสงคทีจ่ะสัง่เมนูนอกเหนือขางตน ผูเดินทาง

จะตองชําระคาใชจายเพ่ิมเติมในสวนน้ีดวยตนเอง **  
 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ท้ังหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเลือ่น เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบนิทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไม
เกิน 20 ก.ก.  
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมท่ีพักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน เชน 
ถายรูปเปนที่ระลกึ หรือ ผานชม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณจริงอีก
ครั้ง  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม) 
กรณีตองการซื้อประกันเพ่ิมเพือ่คุมครองสขุภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพเิศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทกุครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปคนขับรถ ทานละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
 คาทิปหวัหนาทวัร ทานละ 24 ยูโร (EUR) /ทริป/ทาน ตามธรรมเนียม 
คาทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คํานวนเปนเงินไทย
ประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 



 

 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเท่ียว ประเทศเยอรมัน ทานละ ประมาณ 3,500 
บาท ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ คาธรรมเนียมของแตละประเทศ การยื่นขอวซีา
ทองเที่ยว ประเทศเยอรมัน สามารถดําเนินการแทนได (โดยแผนกวีซาของบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการแทนใหทาน) ผูเดินทางไมจําเปนตองไปแสดงตน ยกเวนสถานทูตจะขอใหทานเขา
มาสัมภาษณเปนกรณีพิเศษ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูตเทาน้ัน หากเกิดกรณีน้ี ขอให
ทานโปรดใหความรวมมือไปตามวนั และ เวลาท่ีสถานทตูนัดหมาย 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียว กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงิน

มัดจํา ทานละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 
1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พเีรียดทางบรษิัทมีทีน่ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียว กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 
30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไม
วาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม 
รวมท้ัง กรณีทีอ่ยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ทีท่ําใหทางบริษัทไมไดรับ
เงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การ

เดินทาง นักทองเทีย่วหรือเอเยนต (ผูมีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยว ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลง
นามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-44 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจดัการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคนืเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 



 

 

เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดทีี่จะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีทีล่กูคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรทีลู่กคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ กรณีออกบัตรโดยสารเรียบรอยแลว บางสายการบิน อาจไมสามารถคืนคาบัตร
โดยสารบางสวน สวนใดสวนหน่ึงได และ หากสามารถคืนได (Refunds) จําเปนไปตาม
กระบวนการของสายการบิน โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เปนอยางนอย 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเกีย่วกบั โรงแรมที่พกั ทีท่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  



 

 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากกวากําหนด 
หรือหองพักเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายที่พักเปนเมืองใกลเคียง
เปนการทดแทน  

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองทีม่ขีนาดกะทัดรตั และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั การยื่นคํารองขอวซีา ที่ทานควรทราบ 
1. ผูสมัครทกุทาน จําเปนตองมาแสดงตน ณ ศูนยยืน่รับคํารองขอวีซา เพื่อสแกนลายน้ิวมือทุก

ทาน  
2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซาของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วัน ทําการเปนอยางนอย 

(ไมรวมเสาร-อาทิตย ในบางกรณี) ทั้งน้ีขึน้อยูกับจํานวนของผูสมัครในแตละชวงเปนสําคัญ  
3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะ โดยทางแผนกวีซาจะเปนผูไดรับ

กําหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนยรับคํารองขอวีซาเทาน้ัน หาก
ทานไมสะดวกมาดําเนินการยื่นวีซาวันใดบาง รวมไปถึงมีความจําเปนตองใชหนังสือเดินทาง
เพื่อกิจธุระสวนตัวของทานในชวงใดบาง ซึ่งอาจจะอยูในชวงระยะเวลาการพิจารณาวีซา 
หรือ ซึ่งอาจทําใหใหมีผลตอการพิจารณาวีซา (เลมหนังสือเดินทางอยูในระหวางการ
พิจารณาที่สถานทูต) ทานจําเปนจะตองแจงลวงหนากอน ตั้งแตขั้นตอนการจอง หรือ กอน
ชําระเงินมัดจํา พรอมแจงวัน และ เวลาที่ทานสะดวกจะยื่นวีซามากอน แผนกวีซาจะ
ประสานงานใหอีกครั้ง หากมีคิวยื่นวางชวงที่ทานสะดวก แผนกวีซาจะดําเนินการใหดีที่สุดที่
จะชวยอํานวยความสะดวกใหทานเปนกรณีพิเศษ แตทั้งน้ี การนัดหมายแบบกรณีพิเศษ
ตางๆ จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อ 

3.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายท่ีเร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาไดมากขึ้น  
3.2 การยื่นแบบเรงดวน (Fast Track) ใชเวลาพิจารณาเร็วกวาปกต ิ 

** การบริการพเิศษน้ียังคงใชมาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบเดิมทัง้หมด ** 
ประเทศที่ ท านสามารถเลือกซื้อบริการพิ เศษ น้ี ได  ไดแก  อังกฤษ อิตาลี  ฝรั่ งเศส 
สวิสเซอรแลนด เนเธอแลนด เทาน้ัน  



 

 

** สําหรับการใหบริการ และ คาบริการของแตละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษอีกครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

4. กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จําเปนตองยื่นกอน หรือ หลังคณะ เพราะตอง
ใชหนังสือเดินทางในชวงที่ทางบริษัทจะเริ่มดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นวีซา 
(โดยประมาณ 25-30 วัน กอนเดินทางเปนอยางนอย หรือ อาจเร็วกวาน้ัน) และหากเกิด
คาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 
เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนกําหนด แตวีซายังไมดําเนินการ 
หรือ วีซายังไมไดรับการอนุมัติ (อยูในระหวางการพิจารณา) เน่ืองจากทานดําเนินการยื่นวี
ซาหลังคณะ และหรือ กรณีที่ทานตองการยื่นกอนคณะ แตคณะที่ทานเดินทาง ยังไมปด อยู
ระหวางการขาย ยังไมคอนเฟรมออกเดินทาง หากสถานทูตตองการขอหลักฐานการพํานัก
ในประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกันการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการ
ทองเที่ยวภาษาอังกฤษ (Itinerary) ในสวนน้ี ทานจําเปนตองดําเนินการดวยตนเอง และ
หากทายที่สุดคณะไมสามารถเดินทางได ไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
สามารถชดเชยคาเสียหายใหกับทานไมวาสวนใดสวนหน่ึงทุกกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซาแบบปกติทัว่ไปคือ 15-20 วันทําการ (ไมรวมวันเสาร - อาทิตย 
ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครในชวงน้ันๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเทีย่ว ท่ีมีผูสมัครเปน
จํานวนมาก อาจตองใชระยะเวลามากกวาปกติ) 

6. หลังจากที่ผูสมัครไดทําการยื่นขอวีซาเรียบรอยแลว ทางสถานทูตไมอนุญาตใหผูสมัครทํา
การยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาใชระหวางขั้นตอนการพิจารณาวีซาไมวากรณี
ใดๆทั้งสิน้ ดังน้ันหากทานมีความจําเปนในการใชเลมฯเพ่ือเดินทาง กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ เพื่อวางแผนลวงหนา กรณีที่ตองการใชหนังสือเดินทางกะทันหัน ทําใหตองรอง
ขอหนังสือเดินทางกลบัคืนดวน ระหวางขัน้ตอนการพิจารณาวีซา อาจทําใหสถานทูตปฏิเสธ
วีซา และ ทานจําเปนตองสมัครเขาไปใหม น่ันหมายถึงจะตองชําระคาธรรมเนียม และ 
คาบริการใหมทั้งหมด โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่เหลือกอนเดินทางสําหรับการพิจารณาเปน
สําคัญกอนดําเนินการ 

7. กรณีทาน มีวีซาเชงเกนชนิดเขาออกมากกวา 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง (Multiple) ที่ยังไม
หมดอายุ ไมชํารุด และ ยังมีวันคงเหลือในกลุมประเทศเชงเกนเพียงพอ และใชเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนตามวัตถุประสงคที่วีซาเชงเกนฉบับน้ันๆออก และตองการใชเดินทาง



 

 

ทองเท่ียวกับคณะน้ี สามารถใชได หากวีซาน้ันถูกใชมาแลวตามเงื่อนไขของกลุมเชงเกน คือ 
วีซาออกจากประเทศใด จะตองพํานักประเทศน้ันๆมากที่สุด มากอนแลวอยางนอยหน่ึงครั้ง 
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสยีหาย และ คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทกุกรณี เชน กรณีถูกปฏิเสธ
จากดานตรวจคนเขาเมือง หรือ ถูกสงกลับจากประเทศปลายทาง  

8. กรณีที่ทานมีวีซาประเทศปลายทางที่สามารถเขาออกไดหลายครั้ง และยังไมหมดอายุ 
จําเปนจะตองเปนวีซาชนิดทองเที่ยวเทาน้ัน โดยจะตองอยูในหนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มี
อายุคงเหลืออยางนอง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ รวมถึงวีซาชนิดที่อนุมัติโดยระบุวันที่
สามารถพํานักในประเทศเชงเกน จะตองไมเกินกวากําหนดที่อนุมัติในหนาวีซา ทั้งน้ี ขึ้นอยู
กับประเทศปลายทางอีกครั้ง กรุณาสงหนาวีซาและหนาที่มีการประทับตราเขาประเทศ
มาแลวใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอง หากไมเปนไปตามเงื่อนไขและลูกคา
ยืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย และ 
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นในทุกกรณี เชน เคาทเตอรสายการบินไมอนุญาตใหเช็คอินไดเน่ืองจาก
อายุหนังสือเดินทางคงเหลือไมเพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากดานตรวจคนเขาเมือง และ ถูก
สงกลับจากประเทศปลายทาง เปนตน 

9. การบิดเบือนขอเทจ็จริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศ
ในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบายในการคืน
คาธรรมเนียมการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือใหขอมูลเท็จแกสถานทูตฯ อาจถูกระงับมิใหเดิน
ทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปนการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตฯ ไมมีนโยบาย
ในการคนืคาธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทูตอาจขอใหมาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแลว ซึ่งขอให
ทานใหความรวมมือในสวนน้ีเพื่อใหการยื่นคํารองในครั้งตอๆไปสะดวกมากขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับดุลยพินิจของเจาหนาท่ีสถานทูตเปนสําคัญ 

11. การที่วีซาจะออกใหทันวันเดินทางหรือไม หรือ ออกกอนเดินทางเพียงไมกี่วัน เราไมสามารถ
ฟ�องรองหรือเรียกรองคาเสียหายใดๆไดทั้งสิ้น เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูต
คุมครองอยู 

12. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จําเปนตองแปล เชน หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศที่ออกจากสํานักงานเขต หรือ อําเภอ ที่อาศัยอยู , ใบปกครองบุตรกรณีบิดา



 

 

และมารดา หยาราง , ใบสําคัญการหยา กรณีศูนยรับยื่นคํารองขอวีซา หรือ สถานทูต
ตองการ เอกสารที่แปลเรียบรอย จําเปนจะตองไดรับการรับรอง (มีตราประทับ) จาก
กรมการกงสุลเทาน้ัน ซึ่งจะมีคาใชจายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีน้ี 
จําเปนที่สุด สําหรับเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ไมไดเดินทางกับ มารดาและบิดา (เชน 
เดินทางกับมารดา และ บิดาไมไดเดินทางดวย) คาใชจายในสวนน้ี ลูกคาจําเปนตอง
รับผิดชอบดวยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มสามารถชําระคาใชจายในสวนน้ีใหทานได 
แตหากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไมจําเปนตองมีตราประทับ) ทางบริษัทยินดีอํานวยความ
สะดวกแปลใหทานไดตามปกต ิ 

 
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกบั สายการบิน ทีท่านควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการ

บินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมาก
ทีสุ่ด ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาทีจ่ะสามารถ
ทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหบริการอาหารบนเครื่องแตกตางกัน ขอใหทาน
ทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมประจําชาติของแตละสายการบินทีก่ําลงัใหบริการทานอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทวัรน้ีสําหรบัผูมวีัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอรเช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทย (ตนทาง) ขาออก และ ตางประเทศ (ปลายทาง) ขาเขาไมวากรณี
ใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์มรับผิดชอบความผิดพลาดทีจ่ะเกิดขึน้ในสวนน้ี ไมวาสวน
ใดสวนหน่ึง 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจายลวงหนาเรียบรอยแลวทั้งหมด หากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออก
เมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน
หรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีทีนั่กทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงนิมัดจําหรือสวนทีเ่หลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ



 

 

เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ทีท่ําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลกัปฏิบัตเิทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด 

 
 
 
 
 
  

 



 

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยืน่คํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน

เดินทางกลับ และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (หนังสือเดินทางธรรมดา เลมสีเลือดหมู
เทาน้ัน) 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนาประมาณ 3 ซม. 
จํานวน 2 รูป ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน 
ไมซํ้ากับวีซาประเทศอ่ืนๆที่เคยไดรับ เทาน้ัน 

3. หลักฐานการทํางาน / การเรียน 
3.1 กรณีเปนเจาของกิจการบริษัท / รานคา :  

หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหนา (มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชยหรือใบจดทะเบียนการคา 

3.2 กรณีเปนพนักงาน : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง วันเริ่มงาน 
เงินเดือน  
โดยจดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบุ
ชื่อประเทศ ไมจําเปนตองระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) จดหมายจะตองออก
จากองคกรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถามี) ที่อยู และเบอรติดตออยาง
ชัดเจน เปนภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีที่เปนขาราชการ : หนังสอืรับรองการทํางานจากหนวยงาน เปนภาษาอังกฤษ 
3.4 กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหนวยงาน (ถามี) สําเนาบัตร

ขาราชการบํานาญ 
3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไมจดทะเบียน : จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหนาท่ีการ

งาน เปนภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนําตนเอง พรอมรูปภาพเปนหลักฐานประกอบได 
แตทั้งน้ี อยูท่ีดุลยพินิจของเจาหนาที่รับยื่นเทาน้ัน  

3.6 กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา : จดหมายรับรองการศึกษา เปนภาษาอังกฤษ  
** หลักฐานการทํางาน / การเรียน ควรมอีายุออกมาแลวไมเกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา 

จดหมายตองเปนภาษาอังกฤษและตองสะกด ช่ือ-นามสกุล ใหถูกตองตามหนาหนังสือ
เดินทาง เทาน้ัน กรณีไมถูกตองเจาหนาท่ีอาจปฏเิสธการรับยื่นได ** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทูตรบัพิจารณา บัญชีออมทรัพย เทาน้ัน กรุณาจัดเตรียมดังน้ี 



 

 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอนหลัง 3 เดือน  
** ฉบับจรงิออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสดุทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** ผูที่ประกอบอาชีพ มีหนาท่ีการงาน จําเปนจะตองมีบัญชีสวนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช

ประกอบการพิจารณาได แตไมสามารถใชยื่นแทนบัญชีสวนตัวได ซ่ึงหากมีแตบัญชีบริษัท 
เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยื่นได ** 

5. สําเนาทะเบียนบาน 
6. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา (ถามี) 
7. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - เปลีย่นนามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาสูติบัตร (กรณีผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ) 

** เอกสารเพิ่มเติมกรณีเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบรบิูรณและ ไมเดินทางพรอมบิดามารดา  
หรือเดินทางพรอมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง 
ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ 
ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- เอกสารการปกครองบุตร (ปค.14) กรณีบุตรอยูในการดูแลของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง 
- สําเนาพาสปอรต ของบิดาและมารดา 
- สําเนาทะเบียนมรณะบัตร 



 

 

** กรณีรบัรองการเงินใหบุคคลในครอบครัว จําเปนตองเกีย่วของกนัทางสายเลือดเทาน้ัน บิดา , 
มารดา , บุตร , พี่ , นอง , สามี , ภรรยา สามารถอางอิงไดจากทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส 

จําเปนตองแนบสําเนามาดวย และจําเปนตองยื่นเอกสารสําคัญดังน้ี ** 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน โดย

ระบุชือ่เจาของบญัชี (ผูรับรอง) ยืนยันรบัรองใหกับผูถูกรับรอง จําเปนตองออกมาแลว ไม
เกิน 20 วัน ณ วันทีนั่ดยื่นวีซา ** โดยสะกด ช่ือ-นามสกุล ผูถูกรับรอง ใหถูกตองตาม
หนาหนังสือเดินทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ยอนหลัง 3  
** ฉบับจริงออกจากธนาคารเทาน้ัน อัพเดทเปนปจจบุัน รายการสุดทายควรดําเนินการมาแลว 

ไมเกิน 20 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซา ** 
** จําเปนตองใชทั้งผูรบัรอง และ ผูถูกรับรองไมวากรณีใดกต็าม หากไมเปนไปตามเงื่อนไข 

เจาหนาท่ีอาจปฏิเสธการรับยืน่ได ** 
** หลักฐานทางการเงินขางตน ตองเปนบญัชเีดียวกันเทาน้ัน เชน Bank Guarantee และ 

Bank Statement คือบัญชีเดียวกัน ** 
- เอกสารเพื่ออางอิงความสัมพันธ อาทิ สําเนาทะเบียนบาน/สมรส/สูติบัตร 

แผนที่การเดินทาง เพื่อการยื่นคํารองขอวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมัน 
สถานที ่: สถานทูตเยอรมัน 
การเดินทาง : โดยรถยนตสวนตัว เน่ืองดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัย สถานทูตไมอนุญาต

ใหนํารถสวนตัวภายนอกเขามาจอดทุกกรณี หากทานเดินทางโดยรถสวนตัว สามารถจอดได
ทีอ่าคารสํานักงานตางๆบนถนนสาธร 

   : ขนสงสาธารณะ รถไฟใตดิน MRT ลงสถานี ลุมพินี โดยใชทางออกหมายเลข 2 
(ฝم�งถนนสาธร) จากน้ันเดินชดิซายตามทางมาลาย ผานอาคาร Q House Lumpini และสา
ธรซอย 1 ประมาณ 300 เมตร สถานทูตเยอรมันจะต้ังอยูบริเวณป�ายรถเมล   



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
แบบฟอรมกรอกขอมูลเบ้ืองตน เพือ่ขอยื่นวีซาทองเที่ยวเชงเกน ประเทศเยอรมนั 

1. ช่ือ - นามสกุล ปจจุบัน ............................................................................................................ 
2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปลี่ยน) ................................................................................... 
3. วัน - เดือน - ปเกิด .................................................................................................................. 
4. เพศ        ชาย          หญิง 
5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา            หมาย            แยกกันอยู 
6. หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................................................................ 
7. หมายเลขพาสปอรต ................................................................................................................. 

วันที่ออก ................ วันหมดอายุ ............... สถานที่ออก ............................................................. 
8. ที่อยูปจจุบัน(ที่พักอาศัยอยูจริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ....................... 
9. เบอรโทรศัพทมือถือ .......................... อีเมลล ........................................................................ 
10. อาชีพปจจุบัน (การงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ, ตําแหนง, หากเปนแมบาน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ดวย ..................................................................................................................................... 
11. ช่ือสถานทีท่ํางาน/สถานศึกษา และที่อยู ................................................................................. 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................... 
เบอรโทรศัพทมือถือ ......................... อีเมลล ......................................................................... 

12. วีซายุโรป (เชงเกน) ที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
ไมเคย 

   เคยไดรับ     
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 
ประเทศ ...................................................... ใชไดต้ังแตวันที่ .................. ถึงวันที่ ...................... 

13. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
ไมเคย    เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักของผูสมัคร 
   ตัวผูสมัครเอง 
   มีผูอ่ืนออกคาใชจายให ระบุ ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 
15. ช่ือบุคคลที่เดินทางรวมกบัทาน ..................................................... ความสัมพันธ .......................... 

 
** ผูสมัครทุกทานกรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริงทุกขอโดยละเอียด 

ขอ 8/9/10/11 กรุณาระบุใหละเอียดและชัดเจนที่สดุเพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง 
การพิจารณาอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูตฯเทาน้ัน ทางบริษทัเปนเพียงตัวกลางในการอํานวยความสะดวก

และบริการดานเอกสารใหแกผูเดินทางเทาน้ัน ** 


