
 

 

รหัสทัวร ITV 2000175 
ทัวรเยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด มิวนิค ฮัลลสตัทท เมืองซุก 8วัน 5คนื (TG) 
เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซมิวนิค – โบถส St.Peter’s Church จัตุรัสมาเรียน – อิง
กอลสตาดท วิลเลจ เอาทเลท - ฮัลลสตัทท -  ซาลซบูรก -  อินสบรคู – การมชิ พารเทนไครเชน 
– ฟุสเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน – ทะเลสาบทิทิเซ – Donausechingen -  เมืองซอฟฮา
วเซน – น้ําตกไรน - เมืองซุก - แองเกิลเบิรก – ยอดเขาทิตลิส ลูเซิรน    
 

 



 

 

 ฮัลลสตัทท (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยที่สุดในโลก ชมหมูบานมรดกโลกอายุกวา 
4,500 ป 
 ซาลซบูรก (Salzburg) เมืองใหญลําดับที ่4 ของออสเตรีย ชมบานเกิดโมสารท สถานที่ถาย
ทําภาพยนตร The Sound Of Music  
 อนิสบรุค (Innsbruck) ต้ังอยูบนท่ีราบลุมแมน้ําอินน กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป� ชม
หลังคาทองคํา(Golden Roof)  
 มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแควนบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ 
 เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของ
ปราสาทนอยชวานชไตน 
 เมืองการมิช พารเทนไครเชน (Garmisch Partenkirchen) เมืองเดียวของเยอรมนีท่ีติด
อันดับ BEST OF THE ALPS 
 ททิิเซ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอมดวยขุนเขาธรรมชาติท่ีสวยงามรมิ
ทะเลสาบ 
 เมืองซอฟฮาวเซน (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ําตกไรน Rhein fall น้ําตกที่
ใหญและสวยท่ีสุดในยุโรป   
 แองเกิลเบิรก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยูบนเขาสูง ลอมดวยเทือกเขาแอลป� น่ังโรแตร 
เคเบ้ิลคารขึ้นสูยอดเขาทิตลิส 
 ลูเซิรน (Lucerne) เปนเมืองหลวงของรฐัลูเซิรนในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไมชาเปล
ที่เกาแกมีอายุกวา 670 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาเด็ก 0-2 ป 
(ไมเสริมเตียง) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่น่ัง หมายเหตุ 

10 – 17 ก.พ. 63 49,888 (เด็กไมเกิน2ขวบ/
Infant 50% ของราคา

ทัวร) 
ราคาเด็ก(2-11ป)มี

เตียงคิดราคาเทาผูใหญ 

12,500 31  
23 – 30 มี.ค. 63 49,888 12,500 31  
04 – 11 พ.ค. 63 49,888 12,500 31  
18 – 25 พ.ค. 63 49,888 12,500 31  
01 – 08 มิ.ย. 63 49,888 12,500 31  
15 – 22 มิ.ย. 63 49,888 12,500 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

ช้ัน4 ประตู 8 เคานเตอร D สายการบินไทยโดยมีเจาหนาทีบ่ริษัทฯคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและแท็กกระเป�า 

 
 
 
 



 

 

วันที่สอง     ทาอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซมิวนิค – โบถส 
St.Peter’s Church จัตุรัสมาเรียน – อิงกอลสตาดท วิลเลจ เอาทเลท                               
 อาหารเที่ยง 

 
00.50 น. ออกเดินทางสู มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินที่ TG924  
07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยาน มิวนิค ประเทศเยอรมนี(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย

ประมาณ 5 ช่ัวโมง และชวงฤดูหนาวจะชากวา6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค 
(Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี 
(ระยะทาง 38 กม. 45นาที) และเปนเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองท่ีใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก)และเปน
หน่ึงในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลป�  โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระ
ปกครองดวยกษตัริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเปน
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จงึมีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวฒันธรรม 
และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก ไสกรอกเยอรมัน  
ขาหมูทอด เพรทเซล จากน้ัน นําทานชม 



 

 

พระราชวังเรสซิเดนซ มิวนิค(Residenz 
Munich) หรือ Residenz München(ถายรูป
ดานนอก) สรางขึ้นในป ค.ศ. 1385 ทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยกอนเรียกวา 
Neuveste หรือในปจจุบันคือ มิวนิค
(Munich) ที่น่ีถูกยกใหเปนพระราชวังใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญมาก
ท่ีสุดของประเทศเยอรมัน เคยเปนทีป่ระทับและทรงงานของกษัตริยแหงแควน
บาเยิรนมากวา 500 ป และยังเปนที่ต้ังของรัฐสภาเยอรมันในสมัยน้ันๆ อีกหลายยุค
สมัยดวย ซึง่ภายหลังเกิดการปฏิวัติทําใหบานเรือนและชุมชนพังเสียหายมากมาย 
รวมทั้งพระราชวงัเรสซิเดนซดวย ในป ค.ศ. 1918 เมื่อเหตุการณบานเมืองสงบลง 
พระราชวังและรัฐสภาแหงน้ีก็ถูกเปล่ียนใหกลายเปนพิพิธภัณฑการออกแบบภายใน 
ใชเปนที่เก็บสะสมงานทางศิลปะและเปนคลังเก็บสมบัติของกษัตริย รวมถึงมี
อนุสาวรียหินสลักภาพภาพของผูอุปถัมภผูปกครองจาก House of Wittelsbach 
ผูปกครองบาวาเรียต้ังแต ศตวรรษที่ 17 เปนตนไป จากน้ัน นําทานไปชม 
วิหาร Frauenkirche(ถายรูปดานนอก) หรือท่ีเราจะรูจักกันดีใน ช่ือวา Church 
of Our Lady น้ันเปนอีกสถานที่ทองเที่ยวที่เปนสัญลักษณของเมืองมิวนิคเลย
ทีเดียว เพราะทั้งความสวยงามเเละเกาเเก อีกทั้งมีตํานานในเร่ืองของความลึกลับ
ซอนตัวอยูดวย ก็ยิ่งทําใหเปนมนตเสนหท่ีมีความนาสนใจอยางมากของสถานที่
ทองเที่ยวเเหงน้ี ท่ีทําใหหลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวิหารเเหงน้ีกัน 
จากน้ัน นําทานไปชม St. Peter's Church(ถายรูปดานนอก) นับวาเปนโบสถท่ีมี
ความโดดเดนอยางมากที่สุดในเมืองมิวนคิ เเละเปนท่ีชื่นชอบของบรรดานักทองเท่ียว
ท่ีมาเที่ยวมิวนิคกันอยางมากเลยทีเดียว โดยมีสวนที่สวยงามหลายจุดดวยกัน ตาม
บันทึกน้ันกลาววาอายขุอง โบสถเซนตปเตอร น้ันเริ่มมาต้ังเเตป ค.ศ.1180 พรอมกบั
การกอต้ังเมืองมิวนิคเลยทีเดียว โดยมีการผานประวติัศาสตรมาอยางโชกโชนเลย
ทีเดียว ผานท้ังเหตุเพลิงไหมเเละไดรับการบูรณะในป ค.ศ.1368 จากน้ันก็โดนถลม
ราบเรียบในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กอนที่จะไดรับการบูรณะข้ึนมาใหมจนสวยงาม
ในป ค.ศ.2000 ซึง่โบสถเเหงน้ีผานการตอเติมเสริมเเตงไปดวยสถาปตยกรรมที่
งดงามท้ังในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค ซึ่งภายในดานในน้ันมคีวามสวยงามอยางมาก



 

 

เลยทีเดียว ดวยประติมากรรมของเซนตปเตอร ที่เเทนบูชา ท่ีจะสวมมงกุฎเทียราอีก
ดวย ซึ่งจริงๆ เเลวมงกฏุเทียราน้ันจะถูกถอดออกหลังจากที่พระสันตะปาปา
ส้ินพระชนมไปเเลว จนกวาจะมีการเลือกพระองคข้ึนมา จากน้ัน ใกลกันนําทานสู
บริเวณ จัตุรัสมาเรียนเพทส Marienplatz ยานเมืองเกาท่ีมีสถาปตยกรรมอันเปน
สัญลักษณท่ีสาคัญของมิวนิค เชน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอย
ของโบสถแมพระที่มีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ อิสระใหทุกทานชอปปم�งตามอัธยาศัย
ท่ี Victuals Market วิคทูอาเลียนมาคท หรือ ตลาดวิคทูอาเลียน เปนตลาดขาย
อาหารและจัตุรัสใจกลางนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสินคากวา 140 แผง
บนพ้ืนที่กวา 22,000 ตารางเมตร มีท้ังแผงขายดอกไม ผลไม สัตวปก เครื่องเทศ 
เนยแข็ง ปลา น้ําผลไม และอ่ืนๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่1)  เมนูอาหารจีน 
บาย           นําทานเดินทางสู  เมืองอินกอลสตัดท (Ingolstadt) (ระยะทาง81ก.ม./ 1.30 

ช่ัวโมง) เพ่ือใหทานชอปปم�งที่ Ingolstadt Outlet 
Village เอาทเลตขนาดใหญที่มีสินคาหลากหลายแบ
รนด 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 อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลา
นําทานเดินทางกลับสูเมืองมิวนคิ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  หลังอาหารนํา
ทานเขาที่พักแรม  

ทีพั่ก          ACHAT Premium München-Süd 4* หรือระดับใกลเคียงกัน 
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน 

เดินทาง) 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม     มิวนิค – ฮัลลสตัทท -  ซาลซบูรก -  อนิสบรูค   อาหาร เชา,เท่ียง,เย็น                                              
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่2)               
                นําทานออกเดินทางเขาสูพรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู ฮัลลสตัทท 

(Hallstatt) (ระยะทาง209ก.ม./ 3.30 ช่ัวโมง)  หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุ
กวา 4,500 ป ต้ังอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี สวยงามราว
กับภาพวาด อยูในเขตซาลซกัมเมอรกุท (Salzkammergut) เขตทีม่ีภูเขาและมี
ทะเลสาบมากมายถงึ 76 แหง กลาวกันวา
เปนเมืองที่โรแมนตกิท่ีสุดในออสเตรียและ
ไดชื่อวาเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยที่สุดในโลก 
ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหง
ออสเตรียและเปนพ้ืนที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึง
ทานอยูในภวังคแหงความฝน  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่3) เมนูอาหารทองถิ่น 
บาย           หลังอาหารอิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู

เมืองซาลซบูรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเวลา 1.30 
ชม.) ตลอดเสนทางมีววิทิวทัศนสวยงามเปนเอกลักษณของออสเตรีย มเีนินภูเขาหญา
สลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานเดินชมเมืองซาลบูรกที่มีช่ือเสียงในเร่ือง
สถาปตยกรรมบาร็อค ซึ่งไดรบัการอนุรักษไวเปนอยางดี และยังเปนเมืองมรดกโลก
และเปนเมืองศูนยกลางการคาท่ีสําคัญของออสเตรียดวย ตัวเมืองแบงเปน 2 ฝم�งคือ
ฝم�งเมืองใหมและฝم�งเมืองเกา โดยมีแมน้ําซาลซัค (Salzach)ไหลผานกลางเมืองและมี
อาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป� บริเวณเมืองเกาไดรบัการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1997 เมืองน้ียังเปนบานเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษ
ที่ 18 นามวาวูลฟกังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยัง
เปนสถานที่ถายทําของภาพยนตรเร่ือง The Sound of Music ภาพยนตรเพลงท่ี
ยิ่งใหญฮอลลีวูด จากน้ัน นําทานชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายใน



 

 

บริเวณวังมิราเบล ท่ีมกีารจัดสวนในสไตลบาร็อกที่โดงดัง ใหทานเกบ็บันทึกภาพ
ประทับใจ จากน้ันนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกาและสามารถมองเห็น
ปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก ท่ีต้ังโดดเดนอยูบนเนินเหนือเมืองเกา ใหทานถายรูป 
ตอจากน้ัน นําทานชม ปราสาทโฮเอินซาลซบูรก(Hohensalzburg fortress)(
ถายรูปดานนอก)ป�อมปราการบนยอดเขาเฟสตุงซแบรก (Festungsberg) ท่ีระดับ
ความสูง 506 เมตร เปนภูเขาขนาดเล็กในเมืองซาลซบูรกของประเทศออสเตรีย 
ปราสาทหลังน้ีเคยถูกใชเปนที่พํานักของเจาชายอัครมุขนายกแหงซาลซบูรก ปราสาท
แหงน้ีเริ่มกอสรางในปค.ศ. 1077 และมีการตอเติมขยายขนาดเร่ือยๆ จนถึงป ค.ศ. 
1519 จดัเปนหน่ึงในปราสาทที่ใหญท่ีสุดที่สรางขึ้นในสมัยกลาง เม่ือมีการสรางรถราง
เคเบิลข้ึนภูเขาแหงน้ีในปค.ศ. 1892 ปราสาทโฮเอินซาลซบูรกไดรบัการบูรณะและ
ตกแตงใหมเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวของเมือง จากน้ัน นําทาน บานโมสารท 
(Mozart's Birthplace)(ถายรูปดานนอก)พิพิธภัณฑโมสารทในเมืองซาลสบวรกมี
อยูสองแหง แหงแรกคือ พิพิธภัณฑโมสารทเกบูรตสเฮาส Mozart Geburtshaus 
(Mozart Birthplace) อยูที่ถนน Getreidegasse แหงที่สองคือพิพิธภัณฑโม
สารทโวนเฮาส Mozart Wohnhaus (Mozart Residence) อยูตรงหนาจัตรัุส 
Makartplatz อีกฝم�งของแมน้ําซาลซัค  คือบานที่ครอบครัวโมสารทยายมาอยูเมื่อลูก
โตขึ้นเปนบานสองช้ันมเีน้ือที่กวางขวางกวาเดิม โมสารทใชชีวติท่ีน่ีเปนเวลาถึง 7 ป 
ในชวงป ค.ศ. 1773-1780 ภายในจัดแสดงเอกสารตนฉบบั เคร่ืองดนตรี ภาพวาด 
เพ่ือแสดงประวัตชีิวิตและผลงานของทาน  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี4) เมนูอาหารจีน  
  หลังอาหารนําทานเขาท่ีโรงแรม 
ที่พัก          Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรือระดับใกลเคียงกัน

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 
วันทีส่ี่        ซาลซบูรก – อินสบรุค – การมิช – พารเทนไครเชน – ฟุสเซน  อาหาร เชา

,เท่ียง,เย็น 
 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที5่)  

นําทานเดินทางสู Hofkirche Innsbruck เปนโบสถแบบกอธิครสิตจักรอยูในสวน 
เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศ
ออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมนํ้าอนิ ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน แปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป� ชม หลังคาทองคํา (Golden 
Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึง่ตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชวงตนศตวรรษ  ท่ี 15 สําหรับเปนที่ประทับของ
ผูปกครองแควนทิโรล จากน้ันทานสามารถเดินสูถนนสายหลักของเมืองมาเรีย เท
เรสเซียน ซตราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมืองท่ีเต็มไปดวยอาคาร
สไตลบารอคท่ีแสนงดงามยังคงไดรบักา รรักษาใหอยูในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมสีี
เหมือนลูกกวาดพาสเทลซึ่งเปนเสนหท่ีทําใหนักเดินทางตองหยุดเกบ็ภาพเปนที่ระลึก
ตลอดเวลา ทานสมารถน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซื้อของท่ี
ระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซื้อแฮมชีทที่ข้ึนช่ือเปนของฝากคนทางบานไดอีกดวย
อิสระใหทานตามอัธยาศัย  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที6)  เมนูอาหารจีน 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู การมิช-พารเทินเคียรเชิน Garmisch-Partenkirchen 
(ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองตากอากาศเล็กๆ ต้ังอยูทางตอนใตของมิวนิค 
ประเทศเยอรมนี ที่อยูใกลเทือกเขาแอลป� ในเขตท่ีเรียกวา Wetterstein-
Gebirge เปนเมืองเดียวของเยอรมนีท่ีติดอันดับ BEST OF THE ALPS ดวยตัว
เมืองนารักที่เต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพง ใหทานไดเก็บภาพความงามประทับใจท่ี
สวยงาม ตอจากน้ันนําทานเดินทางสู ฟุสเซน Fussen (ระยะทาง 61 กม.ใชเวลา 1 
ชม.) นําทานชมหน่ึงในเมืองบนเสนทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันท่ีบรรยากาศ
แสนสบาย เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรีย จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนชมเมืองนารักของฟุสเซน  

ค่ํา  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี7)  เมนอูาหารทองถิ่น 
  หลังอาหารนําทานเขาท่ีพักแรม 
ทีพั่ก          Europarkhotel International 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
   (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
 
วันที่หา      ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – ทะเลสาบทิทิเซ – Donausechingen  
                อาหาร เชา,เท่ียง,เย็น 

 
 



 

 

เชา     รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที8่) 
นําทานเดินทางขึ้นรถมนิิบัสเพ่ือขึ้นเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน 
Neuschwanstein Castle ตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด 
(ระยะเวลา 15 นาที) ต้ังอยูบนเนินเขาสูงที่สรางจากบญัชาของกษัตริยลุดวิคที ่2 
หรือ เจาชายหงสขาว ท่ีตองการสรางปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดาร
ของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารดวากเนอร 
ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง(เขาชมภายใน) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) อาหารทองถ่ิน 
บาย ทานเดินทางสู ทิทิเซ(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอมดวยขุนเขา

(ระยะทาง 217 กม.ใชเวลา  ชม.)  ที่ต้ังอยูในเขต
ของป�าดําตอนใต (South Black Forest) ที่ปก
คลุมไปดวยป�าสนยืนตนนับหมื่นไรของเยอรมนี ทิทิ
เช ยังเปนตนกําเนิดของนาฬิกากุกกูท่ีมช่ืีอเสียง
ดวย จดุเดนของที่น่ีคือทะเลสาบทิทิเซสถานท่ี
ทองเที่ยวท่ีสําคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ทานจะไดพบกบัความสวยงาม
ของธรรมชาติที่หอมลอมทะเลสาบแหงน้ีไว จากน้ัน นําทานชมทะเลสาบทิทิเซ 
Lake Titisee ชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซท่ีเปนแหลง
พักผอนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากน้ัน นําทานชมนาฬิกากุกก ูCuckoo 
clocks (Drubba) สินคาพ้ืนเมืองใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุก
กู และงานไมแกะสลักตางๆ ซึ่งเปนสัญลักษณของเยอรมันตอนใตท่ีเสมือนเปน
สัญลักษณของชาวป�าดําดวย 

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

35กม.ใชเวลา45นาที)  เพ่ือนําทานเขาที่พักแรม 
ทีพั่ก          Wyndham Garden Donaueschingen 4* หรือระดับใกลเคียงกัน  
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวัน

เดินทาง) 
 



 

 

วันทีห่ก      Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซน – น้ําตกไรน - เมืองซุก  - แองเกิล
เบิรก – ยอดเขาทิตลิส ลูเซิรน   อาหาร เชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที1่1) 

  นําทานเดินทางสู เมืองซอฟฮาวเซน (Schaffhausen) ซึ่งต้ังอยูบนฝم�งเหนือของ
แมน้ําไรน (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเวลา 1ชม.)  เมืองท่ีมี
ความสวยงามเต็มไปดวยกลิ่นไอของสถาปตยกรรม
สไตลเรเนซองส และอาคารสไตลคลาสสิค นําทานเที่ยว
ชมและสัมผัสความงามของ นํ้าตกไรน Rhein fall 
น้ําตกท่ีใหญและสวยท่ีสุดในยุโรป  ชมความแรงของกระแสน้ําท่ีกระทบกับโขดหิน
กลางน้ําใหทานสัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ และโอบลอมดวยตนไมใหญเรียงรายท่ัวบริเวณ 
นําทานเดินทางสูเมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใชเวลา 1.30ชม.)เมืองรมิ
ทะเลสาบและเมืองท่ีรวยที่สุดในสวิสเซอรแลนด เปนเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามดุจ
ราวกับเทพนิยายชมยานเมืองเกา จากน้ัน นําทานไปเยี่ยมชมรานนาฬิกา ท่ีรวบรวม
เอานาฬิกาช้ันนําของสวิสเซอรแลนดมาใหทานเลือกชม และสินคาหลากหลาย จน
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (Engelberg) (ระยะทาง 65 
ก.ม. ใชเวลา 1 ชม.) เปนเมืองเล็กๆต้ังอยูบนเขาสูง อยูในรัฐออบวัลเดิน ประเทศ
สวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเปนยอดเขา
ทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง เปนท่ีต้ังของสถานีกระเชาโรแตรเพื่อเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทาน
จะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมท่ีเรียกวา โรแตร เคเบ้ิลคาร ที่จะหมุนรอบๆ ที่ทาน
สามารถดูววิได 360องศาในขณะที่เคลื่อนท่ีข้ึนไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนียภาท่ี
งดงามของเทือกเขาแอลป�  ชมถํ้าแข็งที่สวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบน
ยอดเขา 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่2)  Asian Set Menu 
                รานอาหารTITLIS Panorama restaurant เปนรานอาหารที่อยูทามกลาง

เทือกเขาพรอมกับวิวเทือกเขาแบบระยะประชิด บรรยากาศดีสุดๆไปเลย 



 

 

 

บาย ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปการ
ทองเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร 
ทอดขามหนาผา อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย นําทานน่ังเคเบิ้ลคารลงมาที่สถานี
ดานลางและเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne)  เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับ
หนึ่งของสวิตเซอรแลนด  ที่ถกูหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 

ก.ม.ใชเวลา40นาที)  จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 
Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยาง



 

 

กลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพาน
ไมชาเปล (Chapel Bridge)  ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํา
รอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเปน
สะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคา
คลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากน้ันใหทานได
อิสระเลือกซื้อสินคาของสวิสบริเวณยาน Old Town เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, 
มีดพับ, นาฬกิายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน  

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่13)  เมนูอาหารจีน 
         สมควรแกเวลาน้ําทานเดินทางเขาสูที่พักแรม 
ทีพั่ก          Hotel Rothaus 3* หรือระดับใกลเคียงกัน 
                (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบรษิทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วนักอนวัน

เดินทาง) 
 
วันทีเ่จ็ด      ทาอากาศยานซูริค  อาหารเชา 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  (มื้อที่14) 
                สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินซูริค 

(ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลับ 
10.00 น.    เดินทางถึงสนามบินซูริค เช็คอินต๋ัวโดยสารและ

สัมภาระ ใหทานทําคนืภาษี (Tax Refund )และมี
เวลาชอปปم�งสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

13.30 น.   ออกเดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 
 
วันทีแ่ปด     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 
06.10+1น.  คณะเดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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



 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ
, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวงเทศกาลหรือวันหยุด เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลกั เพ่ือให
ทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม 
 
เงื่อนไขการใหบริการ  
1. การเดินทางครั้งนีจ้ะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 

- จะสงจอยนทัวรกบับริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบ
ลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและ
ทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
 

2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3.การจองทัวรและชําระคาบริการ  
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 29,000 บาท  
กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรมกรอกขอมูลยื่นวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง  
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับ
จากวันเดินทางไป-กลบัและจํานวนหนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3
หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร  
 เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และใน



 

 

ตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถงึเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจ
เรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 
5.อัตราคาบริการนี้รวม  
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
   (ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeที่น่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลบัพรอม
ต๋ัวกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีหองพัก
ในเมืองที่ระบุไวในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มงีานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกลเคียง
แทน 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน  
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. คาน้ําหนักกระเป�า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ือง
ได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมลได 50% กรุณา
แจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกตั๋ว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไป
ตางประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกันภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุมครองเบื้องตน 
ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวยัวะจากอุบัติเหตุ  
  ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ป หรือนอยกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท 
  ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ป หรือมากกวา 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท 
  คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000 บาท  



 

 

ซึ่งความคุมครองและขอยกเวน เปนไปตามเงือ่นไขกรมธรรมประกันภัย  โดยทั้งน้ีการทําประกันน้ี
จากบริษัท  มากกวาขอบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที่ยว ที่บังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทาน้ัน แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษาเงือนไขความคุมครองและ
ขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถ
แจงความประสงคมาท่ีบริษัทฯ  
7.คาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร 
8.คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วนั) 
 
6.อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ  
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดืม่ คาซักรดี คาโทรศัพท 
เปนตน  
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)  
4. คาภาษีนํ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทํา
การขายโปรแกรมไปแลว  
5. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
6. น้ําด่ืมบนรถ มบีริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO 
7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,000 บาท  
8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจและน้ําใจจากทาน  
 
กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วซีาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทาง
บริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาวีซาและคาบรกิารย่ืนวีซา/คามัดจําต๋ัว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋วแลว ) 
 
 



 

 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา
ทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษัิทฯ อยาง
นอย 14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 



 

 

11. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ 
กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 
13. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
14. ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะ
เปนกองตรวจคนเขาเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
 
เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน (ประเทศเยอรมัน) 
ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ 
** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ัดหมาย ** 
1. พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอาย ุหากหมดอายุกรุณา

นําไปตออายุกอนนําสง และมีจํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา 
หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไป
แสดงดวยเพ่ือเปนเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต  
 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรงปจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4.5x3.5 
cm จํานวน 2 ใบและมีอายุไมเกิน 3 เดือน หามตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมี
เครื่องประดับ ตองเปนรูปที่ถายจากรานถายรูปเทาน้ัน 
 
 



 

 

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

เปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปลี่ยน) แปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ป) แปลเปนภาษาอังกฤษ 
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สาํเนา

พาสปอรตบิดา-มารดา  
 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัททีท่านทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น โดย
ระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,วันเดือนปท่ีเร่ิมทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาที่ขอลา
งานเพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เทาน้ันไมตองระบุช่ือประเทศ 
หลังจากน้ันจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวี
ซา  ตองเปนภาษาอังกฤษ และเปนหลักฐานปจจุบันเทาน้ัน พรอมประทับตราบริษัท โดยช่ือ
ลูกคาที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 
4.2กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของ
ผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้ เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ 
(คัดลอกไมเกิน 3 เดือน และเปนภาษาอังกฤษเทานั้น)  
4.3กรณีเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่
กําลังศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวง
ปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยืน่วีซา) 
 เด็กอายุต่ํากวา 20 ป 

จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมี
ใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็กไมได



 

 

เดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากทั้งบิดาและ
มารดา พรอมมกีารรับรองคาใชจายใหกบับุตรกับผูท่ีบุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําท่ีสํานักงานเขต
ท่ีทําเบียนบานอยู  (พรอมแนบบตัรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ
ผูอํานวยการเขตลงลายมือช่ือและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง  และบิดาหรือ
มารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีรับยื่นวีซาดวย กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 

4.4กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย  
4.5กรณีเปนแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวติ) (ใช
หลักฐานการเงินของตวัเองหรือของสามีก็ได ในกรณีที่ไมไดเดินทางไปกับสาม ีจะตองมีจดหมาย
รับรองคาใชจายจากสามี เปนภาษาอังกฤษ      พรอมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด ของ
สามี และบุตร ที่มีดวยกัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปจจบัุน) 
ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็น
วามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และสามารถท่ีจะใชจายได
อยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา 
แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรบัยอดเงิน 15 วันกอนวันนัด
สัมภาษณ 
**ยอดเงินสุดทายที่ลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินที่ครอบคลุมคาทัวรดวย ** 
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 
a. หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอื่นในคณะ 
ตองทําเปนหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ไม
เกิน 15 วันกอนยื่น ตองสะกดช่ือ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต 



 

 

5.3 กรณีท่ีบริษัทของทานเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทัง้หมด 
ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรบัผิดชอบตอคาใชจายและการ
กลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายช่ือผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย  

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเปนภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมที่
แนบมาใหอยางถูกตอง เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไมสามารถ
กรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะ   
ถูกปฏิเสธวีซาได 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ,นามสกุล,วันเดือนปเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานที่เกิด และจํานวนบุตรของผู

เดินทาง  
การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว 
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุม
เรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย 
และโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสาร
ดังกลาวเชนกัน  
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต
เพื่อใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูตเร่ืองวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูก
บันทึกไวเปนสถติิในนามของบริษัท 
การยื่นวีซาน้ัน ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทาน้ัน ถึงสามารถ
ดําเนินการข้ันตอนการย่ืนวีซาได 

 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และทางบริษัทไมมีนโยบายรับ
แปลเอกสาร** 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ช่ือ / นามสกุลเดมิ (ถามี)          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดือน-ปเกิด   ..............................................  อายุ ............. ป   สถานที่เกิด ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญิง 
5. ที่อยูปจจบัุน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณยี  .................... อีเมลแอดเดรส .............................................. 
โทรศัพทมอืถือ ..........................................................  โทรศัพทบาน .......................................................... 
6. อาชีพปจจุบัน .................................................... ตําแหนง ...................................................................... 
7. ช่ือสถานที่ทาํงาน ธุรกิจรานคา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการคาขาย โปรดระบุ
อยางชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยูที่ทาํงาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย .................……โทรศัพททีท่ํางาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... 
อีเมล .......................... 
8. รายไดตอเดือน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดหลัก .............................. 
แหลงที่มาของรายไดน้ัน .......................................................................................................................... 
10 . สถานภาพ    ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตงงาน(ไมจดทะเบียน) 

  ⃣   หยา   ⃣   มาย   ⃣   อยูกินฉันสามี-ภรรยา  
  ⃣   แยกกันอยู 

11. ช่ือ-สกุลคูสมรส (ถามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด.............................. 
 สถานที่เกิด .................................................. 
 



 

 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ป เกิด...................................... 
สถานที่เกิด ......................................... 
13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วนั/เดือน/ป เกิด...................................... 
สถานที่เกิด ......................................... 
14. ทานมี Passport เลมเกาหรือไม ถามี ขอรายละเอียด ดังน้ี 
เลขพาสปอรต ..................................... วันออก .................................... วันหมดอาย ุ................................... 
ออกให ณ ประเทศ ................................................. 
เลขพาสปอรต ...................................... วันออก .................................... วันหมดอายุ ....................................  
ออกให ณ ประเทศ ................................................. 
15. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย ............................................................................................................ 
16. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                ไมเคย  เคย 
 (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่ดําเนินการ หากทราบ)……………………………………… 
17. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

ไมเคย 
เคยได  ใชไดต้ังแตวันที่ .............................................. ถึงวันที ่.................................................. 

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

            ตัวผูขอวีซาเอง  มีผูอ่ืนออกคาใชจายให (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษทั/องคกร) 
     เช็คเดินทาง    กรุณาระบุช่ือ .............................................................. 

   บัตรเครดิต    
   เงินสด 
 
 
 
 



 

 

** กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน เพราะขอมูลทั้งหมด เจาหนาที่จะตองกรอกในแบบฟอรม
ออนไลนของทาน ** 
- หนังสือเดินทางเลมเกา จําเปนตองสงมาเพ่ือดูประวัติการเดินทางของทาน 
- หากยังไมแนบจดหมายรับรองการทํางานฉบับจริง กรุณากรอกขอมูลการทํางานของ

ทานเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน ไดแก ช่ือบริษัท / ตําแหนงของทาน / ลักษณะงาน / 
รายไดตอเดือน  

 
หมายเหต ุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 
 
 

 


