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ลั �นลาฮัลสตทั ขึ �นเขาริก ิ ล่องเรือทะเลสาบลูเซร์ิน 
เยอรมนี ออสเตรีย สวติเซอร์แลนด์  

8 วนั 5 คืน 



 

 

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  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงิน



 

 

หนางานทานละ 13 ยูโร และถายรูปดานนอกกับปราสาทนอยชวานสไตน เปนการทดแทน 
*** 

 
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



 

 

วาเปนน้ําตกที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลางดวย 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) 



 

 

 

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.- 54,900.- 54,900.- 54,900.- 32,900.- 6,900.- 

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   



 

 

7ธ.ค. 62 
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) 
*** ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร)*** 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วัน 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารท่ีออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันยื่นวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต 

และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได 
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซีา่ในอดตี 
เพราะสถานทตูมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

สําหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง
กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวี
ซา่ดว้ย)  



 

 

 

***ในกรณีที�ถ ือพาสปอรต์ สญัชาต ิไทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, ทํางานอยู่
ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทาง
บรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยื�นขอวซีา่จะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทตู
ต้องการเพิ�มเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้
ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิ�ว ใบหนา้ 90 
% ของพื�นที�รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวม
แวน่ตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครื�องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ั�ง 2 
ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถ่ายจากรา้น
ถา่ยรูปเทา่นั�น 
แนะนําใหล้กูคา้ไปถา่ยในสถานทตู 180 บาท จาํนวน 4 รปูนะคะ เพื�อความถกูตอ้ง 
 

3. หลกัฐานการทาํงาน  
- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มทํางาน    
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 
ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น)  
- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ
หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น 
สญัญาเชา่ที� โฉนดที�ดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที�กําลัง
ศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษเทา่นั�น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที�เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิด

เทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่) 
- กรณีที�เกษยีณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั�วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา
ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชภีายใน 15 วัน กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  
4.2 หากตอ้งรบัรองค่าใช้จ่ายใหบุ้คคลอื�นในคณะ  ตอ้งทําเป็นหนังสือรับรองค่าใชจ้่าย 
(BANK  GUARANTEE) ที�ออกจากทางธนาคารเท่านั�น ระบุชื�อเจา้ของบัญชี และบุคคลที�

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

เจา้ของบัญชอีอกค่าใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชื�อ-สกุลใหต้รงตามหนา้
พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเล่มเกา่ กรุณาถา่ยสําเนามาทั �ง 2 เลม่ 
6. หากในสําเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนล่าสดุ (เดอืนตอ่เนื�อง

ดว้ยนะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนัก่อนวนั
นัดสมัภาษณ ์
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 
บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออม

สนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 
-ทะเบยีนบา้น 
-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 20 ปี) 
-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 
-ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดย
มารดาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สังกดั (โดยบดิา
จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบุ
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสัมพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้

สงักดั พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 
-กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมี
รายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวี
ซา่ พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที�สถานทตูดว้ย** 

 



 

 

 

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดท
เพิ�มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มูลยื�นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของ
ทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ชื�อตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที�เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจาก

ปัจจุบนั…………………………… 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื�อตัว นามสกลุ ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้อํีานาจ
ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

11. ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 



 

 

13. ชื�อบรษัิทที�ทํางาน ที�อยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแต่วันที�.......................................ถงึวนัที�
....................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที� หาก
ทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการ
ปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุื�อ .............................................. 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………… 

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระค่าที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระค่าพาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ    

************************************************ 



 

 

 

 

 

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ
ท ั�งส ิ�น ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทาง
เทา่น ั�น 

 


