
 

 

รหัสทัวร B2B1901776 

ทัวรเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด ฮลัสตัทเฮฮาปารต้ี 
8 วัน 5 คืน (TG) 
จัตุรัสมาเรียนพลาสท   สวนดอกไมมริาเบล   ลองเรือทะเลสาบท่ีเมืองฮัลสตัท 
ปราสาทนอยชวานสไตน   น้ําตกไรน   วิหารเซนทกลัป�เลน   หอสมุดโบราณ 
หอนาฬิกาเมืองซุก   น่ังรถไฟไตเขาริกิ   ยอดเขาริกิ   หมูบานวิทซนาว 
สิงโตหินแกะสลัก   สะพานไมชาเปล 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่  18-25 ต.ค. 62   57,900 
วันที่  1-8 พ.ย. 62   54,900 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
21.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบินไทย ประตู 4 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาที่
คอยอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – มิวนิค – ซาลสบวรก 
00.50 น. ออกเดินทางสูกรงุมิวนิค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG 924 

 *** สําหรับคณะที่ เดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 00.50 น. และถึงมิวนิคเวลา 06.45 น. *** 

07.05 น.  
 
 

ถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช่ัวโมง 
และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และเปน
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รอง
จากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมี
พรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวย
กษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เล่ืองชื่อ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร ชมจัตุรัสมา
เรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจ
ของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรม
แบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 
42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซ่ึงจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่
จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระทาน
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนม และของฝากตามอัธยาศัย 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

เดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบาน
เกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีชื่อเสียงกองโลก นําเที่ยว
ชมความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมือง
เกาศิลปะบารอคที่ตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับ
ถาวรของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่
สําคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน ชมสวนดอกไมมิราเบล
(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเรื่อง “มนตรัก
เพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 ซาลสบวรก – ฮัลสตัท – ลองเรือทะเลสาปฮัลสตัท – ฟุสเซน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 

4,500 ป เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย 
ง าม ร า ว กั บ ภ าพ ว า ด  ก ล า ว กั น ว า เป น เมื อ งที่ โ ร แ ม น ติ ก ที่ สุ ด ใน 
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 
แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลก
ของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมือง
เสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน นําทานลองเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลส
ตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ ไดรับการขนานนามวาเปน 
UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การลองเรือ หากไมสามารถ
ลองเรือไดในวันนั้นๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให ทานละ 5 ยูโร***  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศ

เยอรมนี เมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เปนที่ตั้งปราสาทของกษัตริยบา
วาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ 
เปนเมืองสุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุค



 

 

โรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแต
โบราณ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก LUITPOLD PARK หรือเทียบเทา  
วันที่ 4  ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – โดเนาวชิงเกน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้น
ป ราสาท เพื่ อ เข าชมความสวยงามของป ราส าท น อ ยชวาน ส ไต น  
(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทรา
ในดิสนียแลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ตั้งตระหงานอยูบนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงส
ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวย
การออกแบบของริชารด วากเนอร ซ่ึงเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 
(หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์คืนเงินหนางานทานละ 13 ยูโร) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานตอไปยังเมืองโดเนาวชิงเกน (Donaueschingen)  เมืองเล็กๆทาง

ตอนใตของเยอรมนี 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WYNDHAM GARDEN หรือเทียบเทา  
วันที่ 5 โดเนาวชิงเกน – นํ้าตกไรน – เซนทกัลเลน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่

ตั้งอยูทางเหนือของสวิตเซอรแลนดติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปตยกรรม
ของบานเรือนในเมืองน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบเรเนอซองซและศิลปกรรม
แบบเฟรสโกรวมกับภาพวาดตามผนังของอาคารตางๆที่บอกเรื่องราวของ



 

 

ชาวเมืองอยางสวยงาม นอกจากน้ันแลวเมืองน้ียังมีชื่อเสียงจากการที่เปนที่ตั้ง
ของน้ําตกไรน (Rhine Fall) ซึ่งเปนน้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรป นําทานชมนํ้าตก
ไรน (Rhine Fall) น้ําตกที่ใหญสวยงามและตื่นตาตื่นใจซึ่งเกิดจากแมน้ําไรน
ทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําตกขนาดใหญที่สุดในยุโรป
และไดชื่อวาเปนน้ําตกที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางดวย อิสระใหทานไดชื่นชม
ความงามของน้ําตกและถายรูปตามอัธยาศัย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเซนทกัลเลน (St.Gallen) เมืองที่ตั้งอยูในหุบเขาทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสวิตเซอรแลนดโดยชื่อเมืองน้ันไดมาจากนักบุญที่มา
เผยแพรศาสนาเมื่อสมัยศตวรรษที่ 7 ซึ่งเมืองน้ีน้ันเปนศูนยกลางทางศาสนา
คริสตคาธอลิคในยุคสมัยยุโรปกลางกอนจะเปลี่ยนไปเปนศูนยกลางการคาผา
และการเย็บปกถักรอยแทนในยุคหลัง นําทานเขาชมมหาวิหารเซนทกัลเลน 
(Convent of St. Gall) อันศักดิ์สิทธิ์ ภายนอกน้ันโดดเดนดวยหอคอยคู ตัว
วิหารน้ันตกแตงดวยศิลปะแบบบาโรค (Baroque) และไดรับการขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกดวย จากน้ันนําทานเขาชมหอสมุดโบราณ (Abbey Library 
หรือ Stifsbibliotek) โดยหองสมุดนี้นับวาเปนหองสมุดที่เกาแก อาจจะ
เรียกไดวารวยและเกาแกที่สุดในโลกแหงหนึ่ง(Abbey Library is one of 
the richest and oldest in the world) ภายห องโถงของห องสมุ ด
ตกแตงดวยงานไมแกะสลัก หินออน และภาพวาดปูนเปยก ภาพเขียนเฟรสโกที่
ออกแบบและเขียนโดยศิลปนที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี ไมเคิล แองเจโล อันวิจิตร
งดงามบนเพดานของโดมหลังคา เปนที่เก็บรวบรวมถึงหนังสือตางๆและเอกสาร
สําคัญ มากกวา 170,000 เลม และหองสมุดน้ียังไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลกในป 1983 (หากไมสามารถเขาชมมหาวิหารและหองสมุดได ทาง
บริษัทขอคืนเงินทานละ 10 CHF) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก  RADISSON  BLU หรือเทียบเทา  

 
 



 

 

วันที่ 6 เซนทกัลเลน – ซูก – ยอดเขาริกิ – วิทซเนาว – ลองเรือสูเมืองลูเซิรน –  
แองเก้ิลเบิรก 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพ

นิยายตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตาก
อากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทาน
อาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย 
นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญ
แหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของ
หลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงาม
อยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอนาฬิกา ที่ทานจะ
สามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก จากนั้นนั่งรถไฟไตเขาริกิ 
(Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีที่มาจากคําวา 
Mons Regina แปลไดวา ราชินิแหงภูเขา(Queen of the mountains) 
เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบ
พาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนอาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

สมควรแกเวลานําทานลงจากเขา นําทานเดินทางเพื่อลงเรือที่ทาหมูบานวิทซ
นาว (Vitznau) นําทานลองเรือสูเมืองลูเซิรน ชมความงดงามของทัศนียภาพ
อยูทามกลางหุบเขาที่โอบลอมดวยยอดเขาริกิ (MountRigi) และยอดเขาพิลา
ตุส  (Mount Pilatus)ระหวางลองเรือจนถึ งท าเที ยบ เรือ เมืองลู เซิ รน 
(Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด จากน้ันพา
ทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่
เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel 



 

 

Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss 
River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มี
หลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทาน
ไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางตอไปยังเมืองแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TERRACE หรือเทียบเทา ***ในกรณีที่โรงแรม

ในเมืองแองเก้ิลเบิรกเต็มจะเปลี่ยนไปนอนเมืองซูริคหรือลูเซิรนแทน *** 
วันที่ 7 แองเก้ิลเบิรก – สนามบินซูริค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู  สนามบิน เพื่ อใหทานมี เวลาในการทําคืนภาษี  (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 
13.30 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน TG971 

 *** สําหรับคณะที่ เดินทางตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปจะออก
เดินทางเวลา 13.15 น. และถึงกรุงเทพเวลา 06.10 น. *** 

วันที่ 8 กรุงเทพ 
05.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม :  ฮัลสตัทเฮฮาปารตี ้
ขึ้นเขาริกิ ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน 
เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด  
8 วัน 5 คืน  
โดยสายการบินไทย (TG) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

18-25 ต.ค. 62 57,900 57,900 57,900 57,900 35,900 7,900 
1-8 พ.ย. 62  54,900 54,900 54,900 54,900 32,900 6,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
 
 



 

 

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

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

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมน ี(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวีซาในวันย่ืน เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (10 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 ยูโร) 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 

ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

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



 

 

5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 
เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 



 

 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  

*** ย่ืนวีซาเดี่ยวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
                                                                                                                               
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศ
ไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
 
 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 นิ้ว ใบหนา 90 % ของพ้ืนที่รูปถาย จํานวน 2 
ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หามสวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปด
ผมใหเห็นหูทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมึก ไมมี
รอยแม็ก, ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท 
จํานวน 4 รูปนะคะ เพ่ือความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทาํงาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู เดินทางเปน
กรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวา
เปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  
4.1 สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ  ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย 
(BANK  GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน ระบุชื่อเจาของบัญชี และ
บุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตองสะกดชื่อ-สกุลให
ตรงตามหนาพาสปอรต 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

5. หากมีการตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสําเนามาทั้ง 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลูกคามีการแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสุด (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ 
 

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

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 
 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก 
จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 



 

 

**กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรม
สมัครวีซา พรอมกับเดินทางมาสัมภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

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

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

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

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 



 

 

 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

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

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
         ไมเคย 
     เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................... 

 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมา

ดวย** 
 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวน
เกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความ
สะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


