
 

 

รหัสทัวร ITV1903657 
ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด 8 วัน 5 คืน (TG) 
พระราชวังเรสซิเนซมิวนิค   โบถส St.Peter’s Church   ฟุสเซน 
จัตุรัสมาเรียน   อิงกอลสตาดท วิลเลจ เอาท   การมิช   พารเทนไครเชน 
 

 
 



 

 

 ฮัลลสตัทท (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบที่สวยท่ีสุดในโลก ชมหมูบานมรดกโลกอายุกวา 
4,500 ป 
 ซาลซบูรก (Salzburg) เมืองใหญลําดับท่ี 4 ของออสเตรีย ชมบานเกิดโมสารท สถานที่
ถายทําภาพยนตร The Sound Of Music  
 อนิสบรุค (Innsbruck) ตั้งอยูบนที่ราบลุมแมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป� ชม
หลังคาทองคํา(Golden Roof)  
 มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแควนบาวาเรีย  ชมจตัุรัสมาเรียนพลัทซ 
 เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงาม
ของปราสาทนอยชวานชไตน 
 เมืองการมิช พารเทนไครเชน (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีท่ีติด
อันดับ BEST OF THE ALPS 
 ททิิเซ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอมดวยขุนเขาธรรมชาติที่สวยงามรมิ
ทะเลสาบ 
 เมืองซอฟฮาวเซน (Schaffhausen) สมัผัสความงามของ น้ําตกไรน Rhein fall น้ําตกที่
ใหญและสวยที่สุดในยุโรป   
 แองเกิลเบิรก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยูบนเขาสูง ลอมดวยเทือกเขาแอลป� น่ังโรแตร 
เคเบ้ิลคารขึ้นสูยอดเขาทิตลิส 
 ลูเซิรน (Lucerne) เปนเมืองหลวงของรฐัลูเซิรนในสวสิ ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไมชา
เปลที่เกาแกมีอายุกวา 670 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
)ไมเสริมเตียง(  

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง หมาย

เหต ุ
10 – 17 ก.พ. 63 49,888 

(เด็กไมเกิน2ขวบ/
Infant 25,000 

บาท ) 

15,000 31  
23 – 30 มี.ค. 63 49,888 15,000 31  
04 – 11 พ.ค. 63 49,888 15,000 31  
18 – 25 พ.ค. 63 49,888 15,000 31  
01 – 08 มิ.ย. 63 49,888 15,000 31  
15 – 22 มิ.ย. 63 49,888 15,000 31  

**คาทัวรยังไมรวมคาวีซาและบริการ 4,000 บาท** 
 
 FLIGHT  
DEPARTURE: TG924  BKK-MUC 00.50 – 06.45 
RETURN:        TG971  ZRH-BKK 13.15 – 06.10+1   
 
 
วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ   ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    
21.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก

ชั้น4 ประตู 8 เคานเตอร D สายการบินไทยโดยมีเจาหนาที่บริษัทฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและแท็กกระเป�า 

 
วันที่สอง     ทาอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซมิวนิค –  
  โบถส St.Peter’s Church - จัตุรัสมาเรียน –  
  อิงกอลสตาดท วิลเลจ เอาทเลท  
 อาหาร เที่ยง 
00.50 น.  ออกเดินทางสู มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ 

TG924  



 

 

06.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน มิวนิค ประเทศเยอรมนี
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และ
ชวงฤดูหนาวจะชากวา6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากนั้น นํา
ทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของ
ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 38 กม. 45นาท)ี และเปน
เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที ่ใหญเปน
อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)
และเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดน
ติดเทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระ
ปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวน
หนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรม
เปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอัน
เล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
จากนั ้น นําทานชม พระราชวังเรสซิเดนซ มิวนิค
(Residenz Munich) หรือ Residenz München(ถายรูปดานนอก) สรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1385 ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยกอนเรียกวา 
Neuveste หรือในปจจุบันคือ มิวนิค(Munich) ที่นี่ถูกยกใหเปนพระราชวังใจ



 

 

กลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญมากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเปนที่
ประทับและทรงงานของกษัตริยแหงแควนบาเยิรนมากวา 500 ป และยังเปนที่ตั้ง
ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนั้นๆ อีกหลายยุคสมัยดวย ซึ่งภายหลังเกิดการปฏิวัติทํา
ใหบานเรือนและชุมชนพังเสียหายมากมาย รวมทั้งพระราชวังเรสซิเดนซดวย ในป 
ค.ศ. 1918 เมื ่อเหตุการณบานเมืองสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแหงนี ้ก็ถูก
เปลี่ยนใหกลายเปนพิพิธภัณฑการออกแบบภายใน ใชเปนที่เก็บสะสมงานทาง
ศิลปะและเปนคลังเก็บสมบัติของกษัตริย รวมถึงมีอนุสาวรียหินสลักภาพภาพของผู
อุปถัมภผู ปกครองจาก House of Wittelsbach ผู ปกครองบาวาเรียตั ้งแต 
ศตวรรษที่ 17 เปนตนไป จากนั้น นําทานไปชม วิหาร Frauenkirche(ถายรูป
ดานนอก) หรือที่เราจะรูจักกันดีใน ชื่อวา Church of Our Lady นั้นเปนอีก
สถานที่ทองเที ่ยวที ่เปนสัญลักษณของเมืองมิวนิคเลยทีเดียว เพราะทั้งความ
สวยงามเเละเกาเเก อีกทั้งมีตํานานในเรื่องของความลึกลับซอนตัวอยูดวย ก็ยิ่งทํา
ใหเปนมนตเสนหที่มีความนาสนใจอยางมากของสถานที่ทองเที่ยวเเหงนี้ ที่ทําให
หลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวิหารเเหงนี้กัน จากนั้น นําทานไปชม St. 
Peter's Church(ถายรูปดานนอก) นับวาเปนโบสถที่มีความโดดเดนอยางมาก
ที่สุดในเมืองมิวนิค เเละเปนที่ชื่นชอบของบรรดานักทองเที่ยวที่มาเที่ยวมิวนิคกันอ
ยางมากเลยทีเดียว โดยมีสวนที่สวยงามหลายจุดดวยกัน ตามบันทึกนั้นกลาววา
อายุของ โบสถเซนตปเตอร นั้นเริ่มมาตั้งเเตป ค.ศ.1180 พรอมกับการกอตั้งเมือง
มิวนิคเลยทีเดียว โดยมีการผานประวัติศาสตรมาอยางโชกโชนเลยทีเดียว ผานทั้ง
เหตุเพลิงไหมเเละไดรับการบูรณะในป ค.ศ.1368 จากนั้นก็โดนถลมราบเรียบ
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กอนที่จะไดรับการบูรณะขึ้นมาใหมจนสวยงามในป 
ค.ศ.2000 ซึ่งโบสถเเหงน้ีผานการตอเติมเสริมเเตงไปดวยสถาปตยกรรมที่งดงาม
ทั้งในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค ซึ่งภายในดานในนั้นมีความสวยงามอยางมากเลย
ทีเดียว ดวยประติมากรรมของเซนตปเตอร ที่เเทนบูชา ที่จะสวมมงกุฎเทียราอีก
ดวย ซึ ่งจริงๆ เเลวมงกุฏเทียรานั้นจะถูกถอดออกหลังจากที่พระสันตะปาปา
สิ้นพระชนมไปเเลว จนกวาจะมีการเลือกพระองคขึ้นมา จากนั้น ใกลกันนําทานสู
บริเวณ จัตุรัสมาเรียนเพทส Marienplatz ยานเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมอัน
เปนสัญลักษณที่สาคัญของมิวนิค เชน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, 
หอคอยของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทุกทานชอปปم�ง



 

 

ตามอัธยาศัยที่ Victuals Market วิคทูอาเลียนมาคท หรือ ตลาดวิคทูอาเลยีน 
เปนตลาดขายอาหารและจัตุรัสใจกลางนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี มีแผงขาย
สินคากวา 140 แผงบนพื้นที ่กวา 22,000 ตารางเมตร มีทั ้งแผงขายดอกไม 
ผลไม สัตวปก เครื่องเทศ เนยแข็ง ปลา น้ําผลไม และอ่ืนๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  เมนูอาหารจีน 
บาย               น ําท านเดินทางสู   เม ืองอินกอลส

ตัดท )Ingolstadt) (ระยะทาง81ก.ม./ 1.30 ชั ่วโมง) 
เพื ่อใหท านช อปป งท�م ี ่  Ingolstadt Outlet Village 
เอาทเลตขนาดใหญที ่มีสินคาหลากหลายแบรนด อาทิ 
Aigner, Bally, Burberrly, Calvin Klein, Camel, 
Fossil, Geox, Guess,  L’Occitane, Lacoste, Levi’s, NIKE, 
Samsonite, Stefanel, Superdry, Swarovski, The North Face, 
Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระ
ใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองมิวนิค 
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  หลังอาหารนําทานเขาที่พักแรม  

         ที่พัก : ACHAT Premium München-Süd 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
   (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
วันที่สาม     มิวนิค – ฮัลลสตัทท -  ซาลซบูรก -  อนิสบรูค                                      
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น                                                                                                                                                               
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่2) 



 

 

                นําทานออกเดินทางเขาสูพรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู ฮัลลส
ตั ท ท  ( Hallstatt) 
(ระยะทาง209ก.ม./ 
3.30 ชั่วโมง)  หมูบาน
มรดกโลกแสนสวย 
อาย ุกว า 4,500 ป  
ตั้งอยูริมทะเลสาบโอบ
ลอมดวยขุนเขาและป�า
สีเขียวขจี สวยงามราว
กับภาพวาด อยูในเขตซาลซกัมเมอรกุท (Salzkammergut) เขตที่มีภูเขาและมี
ทะเลสาบมากมายถึง 76 แหง กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรีย
และไดชื่อวาเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ออสเตรียใหฉายาเมืองนี้วาเปน
ไข ม ุกแห งออสเตร ียและเป นพื ้นท ี ่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งทานอยูในภวังคแหงความ
ฝน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย            หลังอาหารอิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนําทาน

เดินทางสูเมืองซาลซบูรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใช
เวลา 1.30 ชม.) ตลอดเสนทางมีวิวทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณของออสเตรีย 
มีเนินภูเขาหญาสลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานเดินชมเมืองซาลบูรกที ่มี
ชื่อเสียงในเรื่องสถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี และยัง
เปนเมืองมรดกโลกและเปนเมืองศูนยกลางการคาที่สําคัญของออสเตรียดวย ตัว
เม ืองแบงเปน 2 ฝ งค�م ือฝ งเม�م ืองใหมและฝ งเม�م ืองเก า โดยมีแมน ํ ้าซาลซัค 
(Salzach)ไหลผานกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป� บริเวณเมือง
เกาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกในป ค .ศ . 1997 เมือง
นี้ยังเปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โมสาท
(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเปนสถานที่ถายทําของภาพยนตรเรื่อง 
The Sound of Music ภาพยนตรเพลงที่ยิ่งใหญฮอลลีวูด จากนั้น นําทานชม
สวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนใน



 

 

สไตลบาร็อกที่โดงดัง ใหทานเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั้นนําทานขามแมนํ้า
ซาลสซัคสูยานเมืองเกาและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก ที่ตั้งโดดเดน
อยูบนเนินเหนือเมืองเกา ใหทานถายรูป ตอจากนั้น นําทานชม ปราสาทโฮเอิน
ซาลซบูรก(Hohensalzburg fortress)(ถายรูปดานนอก)ป�อมปราการบนยอด
เขาเฟสตุงซแบรก (Festungsberg) ที่ระดับความสูง 506 เมตร เปนภูเขาขนาด
เล็กในเมืองซาลซบูรกของประเทศออสเตรีย ปราสาทหลังนี้เคยถูกใชเปนที่พํานัก
ของเจาชายอัครมุขนายกแหงซาลซบูรก ปราสาทแหงน้ีเริ่มกอสรางในปค.ศ. 1077 
และมีการตอเติมขยายขนาดเรื่อยๆ จนถึงป ค.ศ. 1519 จัดเปนหนึ่งในปราสาทที่
ใหญที่สุดที่สรางขึ้นในสมัยกลาง เมื่อมีการสรางรถรางเคเบิลขึ้นภูเขาแหงนี้ในป
ค.ศ. 1892 ปราสาทโฮเอินซาลซบูรกไดรับการบูรณะและตกแตงใหมเพื่อเปน
แหล  งท อง เท ี ่ ยวของเม ือง  จากนั ้น  น ํ าท  าน บ านโมสาร ท (Mozart's 
Birthplace)(ถายรูปดานนอก)พิพิธภัณฑโมสารทในเมืองซาลสบวรกมีอยูสอง
แหง แหงแรกคือ พิพิธภัณฑโมสารทเกบูรตสเฮาส Mozart Geburtshaus 
(Mozart Birthplace) อยูที่ถนน Getreidegasse แหงที่สองคือพิพิธภัณฑโม
สารทโวนเฮาส Mozart Wohnhaus (Mozart Residence) อยูตรงหนาจัตุรัส 
Makartplatz อีกฝم�งของแมน้ําซาลซัค  คือบานที่ครอบครัวโมสารทยายมาอยูเมื่อ
ลูกโตขึ้นเปนบานสองชั้นมีเนื้อที่กวางขวางกวาเดิม โมสารทใชชีวิตที่นี่เปนเวลาถึง 
7 ป ในชวงป ค.ศ. 1773-1780 ภายในจัดแสดงเอกสารตนฉบับ เครื่องดนตรี 
ภาพวาด เพ่ือแสดงประวัติชีวิตและผลงานของทาน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่4) เมนูอาหารจีน  
  หลังอาหารนําทานเขาที่โรงแรม 
    ที่ พั ก : Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4*  ห ร ื อ ร ะ ดั บ

ใกลเคียงกัน 



 

 

    (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 

 
วันที่สี่      ซาลซบูรก – อินสบรุค – การมิช – พารเทนไครเชน – ฟุสเซน                                        
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่)5(  

นําทานเดินทางสู Hofkirche Innsbruck เปนโบสถแบบกอธิคริสตจักรอยูใน
สวน เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศ
ออสเตรีย ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้าอิน ซึ่งคําวาอินสบรูคนั้น แปลวาสะพานแหงแมนํ้าอิน 
มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป� ชม หลังคาทองคํา )Golden 
Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้น
โดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษ  ที่ 15 สําหรับเปนที่ประทับ
ของผูปกครองแควนทิโรล จากนั้นทานสามารถเดินสูถนนสายหลักของเมืองมา
เรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ)Maria-Theresien-Strasse) เมืองที่เต็มไปดวย
อาคารสไตลบารอคที่แสนงดงามยังคงไดรับกา รรักษาใหอยูในสภาพเดิม ตัวอา
อาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซึ่งเปนเสนหที่ทําใหนักเดินทางตองหยุดเก็บ
ภาพเปนที่ระลึกตลอดเวลา ทานสมารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือ
สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซื้อแฮมชีทที่ขึ้นชื่อเปนของ
ฝากคนทางบานไดอีกดวยอิสระใหทานตามอัธยาศัย  



 

 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที6)  เมนูอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสู การมิช-พารเทินเคียรเชิน Garmisch-Partenkirchen 

(ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ตั้งอยูทางตอนใตของ
มิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยูใกลเทือกเขาแอลป� ในเขตที่เรียกวา Wetterstein-
Gebirge เปนเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ดวย
ตัวเมืองนารักที ่เต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพง ใหทานไดเก็บภาพความงาม
ประทับใจที่สวยงาม ตอจากนั้นนําทานเดินทางสู ฟุสเซน Fussen (ระยะทาง 61 
กม.ใชเวลา 1 ชม.) นําทานชมหนึ่งในเมืองบนเสนทางถนนสายโรแมนติกของ
เยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ
ประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้นอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองนารักของฟุส
เซน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที7่)  เมนูอาหารทองถิ่น 
  หลังอาหารนําทานเขาที่พักแรม 

   ที่พัก: Europarkhotel International 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
 (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา    ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ทะเลสาบทิทิเซ – Donausechingen  
 อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่)8( 
น ําท านเดินทางข ึ ้นรถมิ นิบัสเพ ื ่อข ึ ้น เขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน  
Neuschwanstein Castle ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด (ระยะเวลา 15 นาที) ตั้งอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบัญชาของกษัตริยลุด
วิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ที่ตองการสรางปราสาทตามเทพนิยาย ชมความ
วิจิตรพิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริ
ชารดวากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง(เขาชมภายใน) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่9) อาหารทองถิ่น 
บาย ทานเดินทางสู ทิทิเซ(Titisee) เมืองตากอากาศขนาด

เล็กโอบลอมดวยขุนเขา 
 (ระยะทาง 217 กม.ใชเวลา 3.30 ชม.)  ที่ตั้งอยูในเขต

ของป�าดําตอนใต (South Black Forest) ที่ปกคลุม
ไปดวยป�าสนยืนตนนับหมื่นไรของเยอรมนี ทิทิเช ยังเปน
ตนกําเนิดของนาฬิกากุกกูที่มีชื่อเสียงดวย จุดเดนของที่น่ีคือทะเลสาบทิทิเซสถานที่
ทองเที่ยวท่ีสําคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ทานจะไดพบกับความสวยงาม
ของธรรมชาติที่หอมลอมทะเลสาบแหงนี้ไว จากนั้น นําทานชมทะเลสาบทิทิเซ 
Lake Titisee ชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซที่เปนแหลง



 

 

พักผอนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี (ทะเลสาบ ทิทิเซ จะเปดใหเขาชม เดือน 
พฤษภาคม )จากนั้น นําทานชมนาฬิกากุ กกู Cuckoo clocks (Drubba) 
สินคาพื้นเมืองใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุกกู และงานไม
แกะสลักตางๆ ซึ่งเปนสัญลักษณของเยอรมันตอนใตที่เสมือนเปนสัญลักษณของ
ชาวป�าดําดวย 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่10)  อาหารจีน 
 หลังอาหารนําทานเดินทางสู Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 

35กม.ใชเวลา45นาที)   
 เพ่ือนําทานเขาที่พักแรม 

  ที่พัก: Wyndham Garden Donaueschingen 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง( 
 

วันที่หก    Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซน – นํ้าตกไรน - เมืองซุก  - แองเกิล
เบิรก – ยอดเขาทิตลิส                              
               ลูเซิรน                                                                                                       
อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ม้ือที่)11( 

  นําทานเดินทางสู เมืองซอฟฮาวเซน (Schaffhausen) ซึ่งตั้งอยูบนฝم�งเหนือของ
แมนํ้าไรน (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเวลา 1ชม.)  เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปดวย
กลิ่นไอของสถาปตยกรรมสไตลเรเนซองส และอาคารสไตลคลาสสิค นําทานเที่ยว



 

 

ชมและสัมผัสความงามของ นํ้าตกไรน Rhein fall นํ้าตกที่ใหญและสวยที่สุดใน
ยุโรป  ชมความแรงของกระแสนํ้าที่กระทบกับโขดหินกลางนํ้าใหทานสัมผัสอากาศ
บริสุทธิ ์และโอบลอมดวยตนไมใหญเรียงรายทั่วบริเวณ นําทานเดินทางสูเมืองซุก 
(ZUG) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใชเวลา 1.30ชม.)เมืองริมทะเลสาบและเมืองที่รวย
ที่สุดในสวิสเซอรแลนด เปนเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามดุจราวกับเทพนิยายชม
ยานเมืองเกา จากนั้น นําทานไปเยี่ยมชมรานนาฬิกา ที่รวบรวมเอานาฬิกาชั้นนํา
ของสวิสเซอรแลนดมาใหทานเลือกชม และสินคาหลากหลาย จนสมควรแกเวลา 
นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (Engelberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเวลา 
1 ชม.) เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด 
ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเปนยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอด
เขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง เปน
ที่ตั้งของสถานีกระเชาโรแตรเพื่อเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะได
สัมผัสกับกระเชาทรงกลมที่เรียกวา โรแตร เคเบิ้ลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทาน
สามารถดูวิวได 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนีย
ภาที่งดงามของเทือกเขาแอลป�  ชมถํ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลน
หิมะบนยอดเขา 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ม้ือที่)12( พิเศษทานอาหารบน
ยอกเขา Asian Set Menu 
รานอาหารTITLIS Panorama restaurant เปนรานอาหารที่อยูทามกลาง
เทือกเขาพรอมกับวิวเทือกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 

บาย ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางขึ ้นฉลองครบรอบ 100 ปการ
ทองเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร 
ทอดขามหนาผา อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย นําทานนั่งเคเบิ้ลคารลงมาที่
สถานีดานลางและเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne)  เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด  ที ่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา
(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที)  จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying 
Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการ
สละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค .ศ.
1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge)  ซึ ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 



 

 

ทอดขามผานแมนํ้ารอยส )Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณ
ของเมืองลูเซิรนเปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิสบริเวณยาน Old Town เชน 
ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน  

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่13)  เมนูอาหารจีน 
      สมควรแกเวลานํา้ทานเดินทางเขาสูทีพั่กแรม 

    ที่พัก: Hotel Rothaus 3* หรือระดับใกลเคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง( 

 
วันที่เจ็ด      ทาอากาศยานซูริค                                                                                            
 อาหาร เชา 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  ม้ือที่)14( 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินซูรคิ (ระยะทาง 68 
กม./ 1 ชม.) เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 



 

 

10.00 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศ สวิสเซอรแลนด เช็คอินตั ๋วโดยสารและ
สัมภาระ ใหทานทําคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษี
ภายในสนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 

วันที่แปด         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
06.10+1 น. คณะเดินทางกลับถงึ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

***************************************** 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิ
ตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพ่ือใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดย     ทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 25,000 + 4,000 = 29,000 บาท  
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคา
ทัวร 



 

 

- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง )จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ
นับจากวันเดินทางไป -กลับ และจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 
3 หนา ** (กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต

หมดอายุ  **กรุณาสงพ รอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และใน
ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว 
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไม
อาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น  
 
5.อัตราคาบริการน้ีรวม  
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ตั ๋วกรุ ปไมสามารถUpgradeที่นั ่งเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับ
พรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณี
หองพักในเมืองที่ระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมือง
ใกลเคียงแทน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คานํ้าหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้น
เคร่ืองได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ และกรณีนํ้าสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได 
50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกตั๋ว  



 

 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุ มครอง
เบ้ืองตน ดังน้ี  

- การสูญเสียชีวิต /อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมคร อง ,000,0001 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท  
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 00,0005,1 บาท  
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 0,0005 บาท  
  ซึ ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงื ่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งนี้การทํา
ประกันนี้จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ .ร.บ .ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเที่ยว 
ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตทั้งนี้ ทานสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครอง
เพ่ิมเติมสามารถแจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตให
คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรดี คา
โทรศัพท เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และได
ทําการขายโปรแกรมไปแลว  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
6. น้ําด่ืมบนรถ มบีรกิารจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  



 

 

กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบริการยื่นวีซา/คามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือ
คาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะ
ไมถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 14วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที ่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 
13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที ่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน(ประเทศเยอรมัน)  
ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ 

 **ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย 
** 

1. พาสปอรต ที่ยงัไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวนัหมดอายุ หากหมดอายุ
กรุณานําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพื่อติด
วีซา หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควร
นําไปแสดงดวยเพื่อเปนเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต  
 



 

 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4.5x 3.5cm จํานวน 2 
ใบและมีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดบั ตอง
เปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
 

3. เอกสารสวนตัว 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ )ถามี(  
สําเนาทะเบียนสมรส   /สําเนาทะเบียนหยา  / สําเนาใบมรณะบัตร) กรณีคูสมรสเสียชีวิต(  แปล

เปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล )ถาเคยทีการเปลี่ยน(  แปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
)กรณีเด็กอายุตํ่ากวา(20ป แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนา

พาสปอรตบิดา-มารดา   
 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอ
ลางานเพื ่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั ้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด 
ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทํางานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุชื่อประเทศ 
หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน  1 เดือนกอนยื่นวี
ซา  ตองเปนภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น พรอมประทับตราบริษัท โดย
ชื่อลูกคาท่ีระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่
มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษัทฯ) คดัลอกไมเกนิ 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทานั้น(  



 

 

4.3 กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือ
สถาบันที่กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน 
ไมวาเปนชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน  1 เดือนกอนยื่นวีซา( 
 เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป 

จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมี
ใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็ก
ไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้ง
บิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูที่บุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําที่
สํานักงานเขตที ่ทําเบียนบานอยู   ) พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา ( โดยมี
นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง   และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่รับยื่นวีซาดวย กรณีเด็กที่บิดา -
มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมี
อํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมา
ดวย  

54. กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส   / ใบหยา  / ใบมรณะ  ) กรณีคูสมรสเสียชีวติ (
)ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมี
จดหมายรับรองคาใชจายจากสาม ีเปนภาษาอังกฤษ      พรอมกบัเขียนช่ือ-นามสกุล วันเดือน
ปเกิด ของสาม ีและบุตร ทีม่ีดวยกัน( 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจุบัน( 
ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพื่อแสดงให
เห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช
จายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน 15 วันกอนวันนัด
สัมภาษณ 



 

 

**ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวย 
** 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
 

a. หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ 
ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ 
ไมเกิน 15 วันกอนยื่น ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
5.3 กรณีที่บริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทาง

ทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย
และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ใน
จดหมายดวย  

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่
แนบมาใหอยางถูกตอง เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม
สามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซาได 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด และจํานวนบตุรของ

ผูเดินทาง  
การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง
เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระ
ไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง หากสถานทูต
มีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมาย และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพ่ือใหอยูในดุลยพนิิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะ
ถูกบันทกึไวเปนสถิติในนามของบริษัท 
การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถ
ดําเนินการขั้นตอนการยื่นวีซาได 

 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ

แปลเอกสาร** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศเยอรมัน 
โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (ถาม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดือน-ปเกิด   ..............................................  อายุ ............. ป   สถานที่เกิด ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ที่อยูปจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทมือถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน .......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... ตําแหนง ...................................................................... 
7. ช่ือสถานที่ทํางาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุอยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทํางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ............. โทรศัพทที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล .......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดหลัก ......................................................................................... 
      แหลงที่มาของรายไดน้ัน .......................................................................................................................... 
 
 
10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 
  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู 
11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถาม)ี .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 
12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด................. สถานที่เกิด ...................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานที่เกิด ...................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถาม ีขอรายละเอียด ดังน้ี 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย ............................................................................................................ 
16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)   
17. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดตั้งแตวันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

18. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                    ไมเคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 
19.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย  เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 
 
 



 

 

20. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
 ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคกร) 
 เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ .............................................................. 
   บัตรเครดิต    
 เงินสด 
 
** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมด เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรมออนไลนของทาน ** 
- หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของทาน 
- หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของทานเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ช่ือบริษัท 
/ ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / รายไดตอเดือน  
 

หมายเหต ุ : การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการ
อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 

 


