
 

 

รหัสทัวร GQH1901672 
ทัวรยุโรป ลั้นลา เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG) 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท ชมสวนดอกไมมิราเบล ฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน น้ําตกไรน  

มหาวิหารเซนทกัลเลน หอสมุดโบราณ หอนาฬิกาเมืองซุก เขาริกิ  

ลองเรือสูเมืองลูเซิรน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสาย

การบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก  
00.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 924 

 *** สําหรับคณะท่ีเดินทางต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 00.50 
น. และถึงมิวนิคเวลา 06.45 น.  

07.05 น. ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะ
เปล่ียนเปน 5 ช่ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เมือง
มิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยัง
เปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลนิและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงใน
เมืองมั่งค่ังท่ีสุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระ
ปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซ่ึง
ไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท 
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ี
เปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซ่ึงสรางข้ึน
ในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมี
นักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานท่ีจะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 
น. และ 17.00 น. อิสระทานเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบานเกิดของนัก

ดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ท่ีมีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชมความงามของเมือง
ซาลสบวรกท่ีมีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกาศิลปะบารอคท่ีต้ังอยูบนฝم�ง
แมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลาง
ทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกท่ีสําคัญย่ิงของบรรดาประเทศท่ีใชภาษาเยอรมัน ชมสวน



 

 

ดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซ่ึงเปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนต
รักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ท่ีโดงดังไปทั่วโลก 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน  
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – ลองเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป เมือง

ที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาว
กันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และ
มีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปน
พ้ืนที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียวชม
เมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน นําทานลองเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัทและ
ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดรับการขนานนามวาเปน UNESCO WORLD 
HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไมสามารถลองเรือไดในวันน้ันๆ ทางบริษัทขอ
คืนเงินให ทานละ 5 ยูโร*** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมือง

เกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนท่ีต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวย
ทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโร
แมนติกท่ีเคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยุคโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถาย
สินคา และซ้ือขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก LUITPOLDPARK หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – โดเนาวชิงเกน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาทเพ่ือเขาชมความ
สวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของ
ปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด ซ่ึงปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอด
เขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซ่ึงเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชายหงสขาว 



 

 

ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริ
ชารด วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงท่ีทรงโปรดปรานย่ิง 
(หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิคืนเงิน
หนางานทานละ 13 ยูโร) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานตอไปยังเมืองโดเนาวชิงเกน (Donaueschingen)  เมืองเล็กๆทางตอนใตของ

เยอรมนี 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก WYNDHAM GARDEN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 โดเนาวชิงเกน – น้ําตกไรน – เซนทกัลเลน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ต้ังอยูทางเหนือ

ของสวิตเซอรแลนดติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปตยกรรมของบานเรือนในเมืองน้ัน
ตกแตงดวยศิลปะแบบเรเนอซองซและศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของ
อาคารตางๆท่ีบอกเร่ืองราวของชาวเมืองอยางสวยงาม นอกจากน้ันแลวเมืองน้ียังมี



 

 

ช่ือเสียงจากการท่ีเปนที่ต้ังของน้ําตกไรน (Rhine Fall) ซึ่งเปนน้ําตกที่ใหญท่ีสุดในยุโรป 
นําทานชมน้ําตกไรน (Rhine Fall) น้ําตกท่ีใหญสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจซึ่งเกิดจากแมน้ํา
ไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําตกขนาดใหญที่สุดในยุโรปและไดช่ือ
วาเปนน้ําตกท่ีสวยงามที่สุดในยุโรปกลางดวย อิสระใหทานไดช่ืนชมความงามของน้ําตก
และถายรูปตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองท่ีต้ังอยูในหุบเขาทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยช่ือเมืองน้ันไดมาจากนักบุญที่มาเผยแพร
ศาสนาเม่ือสมัยศตวรรษท่ี 7 ซ่ึงเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตคาธอลิคในยุค
สมัยยุโรปกลางกอนจะเปล่ียนไปเปนศูนยกลางการคาผาและการเย็บปกถักรอยแทนในยุค
หลัง นําทานเขาชมมหาวิหารเซนทกัลเลน (Convent of St. Gall) อันศักด์ิสิทธ์ิ 
ภายนอกน้ันโดดเดนดวยหอคอยคู ตัววิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) 
และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชมหอสมุดโบราณ (Abbey 
Library หรือ Stifsbibliotek) โดยหองสมุดน้ีนับวาเปนหองสมุดที่เกาแก อาจจะเรียกได
วารวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหน่ึง(Abbey Library is one of the richest and 
oldest in the world) ภายหองโถงของหองสมุดตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หินออน 
และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่ออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มีช่ือเสียงชาว
อิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึง
หนังสือตางๆและเอกสารสําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนมรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทาง
บริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูท่ีพัก RADISSON BLU  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 เซนทกัลเลน – ซูก – ยอดเขาริกิ – วิทซเนาว – ลองเรือสูเมืองลูเซิรน – แองเก้ิลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยูทาง

ภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมี
อัตราการเก็บภาษีที่คอนขางต่ําจึงถือเปนที่ตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญ
ระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปน
เร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่
สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคา



 

 

ซ่ึงเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางย่ิง มีเวลาให
ทานเดินข้ึนบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอนาฬิกา ท่ีทานจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงาม
โดยรอบของเมืองซุก จากน้ันน่ังรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแก
ที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีที่มา
จากคําวา Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา(Queen of the mountains) 
เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามา
โอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 
บาย สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา นําทานเดินทางเพ่ือลงเรือท่ีทาหมูบานวิทซนาว 

(Vitznau) นําทานลองเรือสูเมืองลูเซิรน ชมความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบ
เขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus)
ระหวางลองเรือจนถึงทาเทียบเรือเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับ
หน่ึงของสวิตเซอรแลนด จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) 
ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของ
ทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel 
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อัน
งดงามซ่ึงเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกท่ีสุดใน



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ยุโรป สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของ
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิส เชน ช็อคโก
แลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TERRACE หรือเทียบเทา  

***ในกรณีท่ีโรงแรมในเมืองแองเก้ิลเบิรกเต็มจะเปล่ียนไปนอนเมืองซูริคหรือลูเซิรนแทน 
***  

วันที่ 7 แองเก้ิลเบิรก – สนามบินซูริค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มี

เวลาในการเลือกซ้ือสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน TG971 

 *** สําหรับคณะท่ีเดินทางต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออกเดินทางเวลา 13.15 น. 
และถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น. *** 
 

วันที่ 8 กรุงเทพฯ 
05.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ   



 

 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 6 -13 
ส.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 34,900.- 7,900.- 
วันที่ 13-20 
ก.ย. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 34,900.- 7,900.- 
วันที่ 8-15 
พ.ย.  62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 32,900.- 6,900.- 
วันที่ 15-22 
พ.ย. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 31,900.- 6,900.- 
วันที่ 29 พ.ย. 
-6 ธ.ค.  62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 32,900.- 6,900.- 
วันที่ 30 พ.ย.- 
7ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 32,900.- 6,900.- 
วันที่ 6-13 
ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 32,900.- 6,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ

จองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเง่ือนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเง่ือนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 



 

 

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน   คาเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมนี (ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันย่ืน 

เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน  (10 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 
 
เง่ือนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซ่ึงมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง 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 เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  
*** ย่ืนวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเร่ือย ๆ** 

                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา 
กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ 
กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืน

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

ขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติ
ดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 

ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผม
ใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมีรอยแม็ก, ถายจากราน
ถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนา
พาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ย่ืน)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดท่ีดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเปนบัตรนักเรียน ไม
วาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 



 

 

 
4. หลักฐานการเงิน  

4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารท่ัวไป สวนตัวของผูเดินทาง 
ถายสําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน 
กอน แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุช่ือเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดช่ือ-สกุล
ใหตรงตามหนาพาสปอรต 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด 

(เดือนตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอม
ปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

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

7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 
-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 



 

 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยบิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและ
มารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัคร
วีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรท่ีสถานทูตดวย** 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
 
 



 

 

 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ           โสด                     แตงงาน (จดทะเบียน)        
แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                       หมาย (คูสมรส
เสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติ



 

 

ของผูมีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทท่ีทํางาน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ช่ือ ท่ีอยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

             ไมเคย 

     เคยได   ใชไดต้ังแตวันท่ี.......................................ถึงวันท่ี....................................... 

 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันท่ี หาก
ทราบ)............................................. 

 



 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการ
ปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
  

        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

ส่ิงที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………… 

   เงินสด     ส่ิงท่ีชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผู
ออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ



 

 

 

 

 

ใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทาน้ัน 

 


