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TG111 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์เสน้ทางสุดสวยบนออ้มกอด

เทอืกเขาแอลป์ 8วนั 5คนื  

 

TG111 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์
เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 8

วนั 5คนื 

เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 
พกัออสเตรยี 1 คนื เยอรมนั 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื 

ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดก
โลกอายุกวา่ 4,500 ปี 
ซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) เมอืงใหญล่ าดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ 
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์The Sound Of Music  
อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ต ัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ า้อนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขา

แอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof)  
มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจตัุรสัมาเรยีนพลทัซ ์
เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรฐับาวาเรยี ของเยอรมน ีชมความ
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สวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของ

เยอรมนทีีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS 
ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิี่
สวยงามรมิทะเลสาบ 
เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผสัความงามของ น า้ตกไรน ์Rhein fall 
น า้ตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   

แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆต ัง้อยูบ่นเขาสูง ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ 
น ัง่โรแตร ์เคเบ ิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 
ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรฐัลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิ

แกะสลกั สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายกุวา่ 670 ปี 

บนิหร ูบนิตรงโดยสายการบนิไทย TG สะสมไมลไ์ด5้0% 
น า้หนกักระเป๋า 30 กก. 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานมวินคิ – เมอืงมวินคิ – พระราชวงัเรสซเินซม์วินคิ - โบถส ์St.Peter’s 
Church จตรุสัมาเรยีน 

3  มวินคิ ฮลัลส์ตทัท ์ซาลซบ์ูรก์ 

4  ซาลซบ์ูรก์ - อนิสบ์รคุ - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ช่น 

5  การม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ช่น ปราสาทนอยชวานสไตน ์ทะเลสาบททิเิซ ่
Donausechingen 

6  Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติ
ลสิ - ลูเซริน์ 

7  ลูเซริน์ – ทา่อากาศยานซูรคิ 

8  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

13 - 20 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

20 - 27 May 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

27 May - 03 Jun 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

10 - 17 Jun 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

24 Jun - 01 Jul 2019  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่ 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ

21.00  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก
ช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทยโดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและ
อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและแท็กกระเป๋ำ 

00.50  ออกเดนิทำงสู ่มวินคิ ประเทศเยอรมัน โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG924 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานมวินคิ – เมอืงมวินคิ – พระราชวงัเรสซเินซม์วินคิ - โบถส ์
St.Peter’s Church จตรุสัมาเรยีน 

06.45  เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำน มวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย
ประมำณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดหูนำวจะ6ชัว่โมง กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเพือ่ควำม
สะดวกในกำรนัดหมำยเวลำ) น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่ำงใตข้อง
ประเทศเยอรมน ีระยะทำง 38 กม. 45นำท ี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบำวำเรยี ยงัเป็น
เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสำมของประเทศ (รองจำกเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ใน
เมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขำแอลป์  โดยรัฐบำวำเรยีเคยเป็นรัฐ
อสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ำกอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขำ้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ี
จงึมเีอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดำ้นศลิปวัฒนธรรม และอำหำรอันเลือ่ง
ชือ่ ซ ึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขำหมทูอด เพรทเซล  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงไปชม 
พระราชวงัเรสซเิดนซ ์มวินคิ (Residenz Munich) หรอื Residenz 
München สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 ทำงดำ้นทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืง
สมัยกอ่นเรยีกวำ่ Neuveste หรอืในปัจจบัุนคอื มวินคิ (Munich) ทีน่ีถ่กูยกใหเ้ป็น
พระรำชวังใจกลำงเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีง และมขีนำดใหญม่ำกทีส่ดุของประเทศเยอรมัน เคย
เป็นทีป่ระทับและทรงงำนของกษัตรยิแ์หง่แควน้บำเยริน์มำกวำ่ 500 ปี และยงัเป็นทีต่ัง้
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ของรัฐสภำเยอรมันในสมัยนัน้ๆ อกีหลำยยคุสมยัดว้ย ซ ึง่ภำยหลงัเกดิกำรปฏวัิตทิ ำให ้
บำ้นเรอืนและชมุชนพังเสยีหำยมำกมำย รวมทัง้พระรำชวังเรสซเิดนซด์ว้ย ในปี ค.ศ.
1918 เมือ่เหตกุำรณ์บำ้นเมอืงสงบลง พระรำชวังและรัฐสภำแหง่นีก้็ถกูเปลีย่นให ้
กลำยเป็นพพิธิภัณฑก์ำรออกแบบภำยใน ใชเ้ป็นทีเ่ก็บสะสมงำนทำงศลิปะและเป็นคลัง
เก็บสมบัตขิองกษัตรยิ ์รวมถงึมอีนุสำวรยีห์นิสลักภำพภำพของผูอ้ปุถัมภผ์ูป้กครองจำก 
House of Wittelsbach ผูป้กครองบำวำเรยีตัง้แต ่ศตวรรษที ่17 เป็นตน้ไป แตไ่มน่ำน
หลัง จำกนัน้น ำทำ่นไปชม วหิาร Frauenkirche หรอืทีเ่รำจะรูจ้กักันดใีน ชือ่วำ่ 
Church of Our Lady นัน้เป็นอกี  สถำนทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมวินคิ
เลยทเีดยีว เพรำะทัง้ควำมสวยงำมเเละเกำ่เเก ่อกีทัง้มตี ำนำนในเรือ่งของควำมลกึลับ
ซอ่นตัวอยูด่ว้ย กย็ ิง่ท ำใหเ้ป็นมนตเ์สน่หท์ีม่คีวำมน่ำสนใจอยำ่งมำกของสถำนที่
ทอ่งเทีย่วเเหง่นี ้ทีท่ ำใหห้ลำยๆ คนมำเทีย่วชมควำมงดงำมของวหิำรเเหง่นีก้ัน  จำกนัน้
น ำทำ่นไปชม St. Peter's Church นับวำ่เป็นโบสถท์ีม่คีวำมโดดเดน่อยำ่งมำกทีส่ดุ
ในเมอืงมวินคิ เเละเป็นทีช่ ืน่ชอบของบรรดำนักทอ่งเทีย่วทีม่ำเทีย่วมวินคิกันอยำ่งมำก
เลยทเีดยีว โดยมสีว่นทีส่วยงำมหลำยจดุดว้ยกัน ตำมบันทกึนัน้กลำ่ววำ่อำยขุอง โบสถ์
เซนตปี์เตอร ์นัน้เริม่มำตัง้เเตปี่ ค.ศ.1180 พรอ้มกับกำรกอ่ตัง้เมอืงมวินคิเลยทเีดยีว โดย
มกีำรผำ่นประวัตศิำสตรม์ำอยำ่งโชกโชนเลยทเีดยีว ผำ่นทัง้เหตเุพลงิไหมเ้เละไดรั้บกำร
บรูณะในปี ค.ศ.1368 จำกนัน้ก็โดนถลม่รำบเรยีบในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 กอ่นทีจ่ะ
ไดรั้บกำรบรุณะขึน้มำใหมจ่นสวยงำมในปี ค.ศ.2000 ซึง่โบสถเ์เหง่นีผ้ำ่นกำรตอ่เตมิ
เสรมิเเตง่ไปดว้ยสถำปัตยกรรมทีง่ดงำมทัง้ในเเบบบำร็อคเเละโรโคโค ่ซ ึง่ภำยในดำ้นใน
นัน้มคีวำมสวยงำมอยำ่งมำกเลยทเีดยีว ดว้ยประตมิำกรรมของเซนตปี์เตอร ์ทีเ่เทน่บชูำ 
ทีจ่ะสวมมงกฎุเทยีร่ำอกีดว้ย ซ ึง่จรงิๆ เเลว้มงกฏุเทยีรำ่นัน้จะถกูถอดออกหลงัจำกทีพ่ระ
สนัตะปำปำสิน้พระชนมไ์ปเเลว้ จนกวำ่จะมกีำรเลอืกพระองคข์ ึน้มำ จำกนัน้ ใกลก้ันน ำ
ทำ่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีน Marienplatz ยำ่นเมอืงเกำ่ทีม่สีถำปัตยกรรมอันเป็น
สญัลักษณ์ทีส่ำคัญของมวินคิ เซน่ ศำลำวำ่ กำรเกำ่ ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของ
โบสถแ์มพ่ระทีม่รีูปแบบคลำ้ยหัวหอมใหญ ่อสิระใหทุ้กทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั
ที ่ Victuals Market วคิทูอาเลยีนมาคท ์หรอื ตลาดวคิทูอาเลยีน เป็นตลำดขำย
อำหำรและจตัรัุสใจกลำงนครมวินกิ ประเทศเยอรมน ีมแีผงขำยสนิคำ้กวำ่ 140 แผงบน
พืน้ทีก่วำ่ 22,000 ตำรำงเมตร มทัีง้แผงขำยดอกไม ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) 

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงอนิกอลสตดัท ์(Ingolstadt) (ระยะทำง 80 ก.ม. ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 1 ชม.) เพือ่ใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงที ่Ingolstadt Outlet Village องิกอลส
ตัดท ์เอำ้ทเ์ลท วลิเลจ  เอำทเ์ลตขนำดใหญท่ีม่สีนิคำ้หลำกหลำยแบรนด ์อำท ิ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 
อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอัธยำศยั จนสมควรแกเ่วลำน ำทำ่นดนิทำงกลับสูเ่มอืงมวินคิ 

อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั :  Holiday inn Munich south 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 
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วนัที ่3 มวินคิ ฮลัลส์ตทัท ์ซาลซบ์ูรก์ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่2) 

น ำทำ่นออกเดนิทำงเขำ้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทำงสู ่ฮลัลส์ตทัท ์
(Hallstatt) (ระยะทำง209กม.ใชเ้วลำ 3 ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อำยกุวำ่ 
4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสำบโอบลอ้มดว้ยขนุเขำและป่ำสเีขยีวขจ ีสวยงำมรำวกับ
ภำพวำด อยูใ่นเขตซำลซกัมเมอรก์ทุ (Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขำและมทีะเลสำบ
มำกมำยถงึ 76 แหง่ กลำ่วกันวำ่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีและไดช้ือ่วำ่เมอืง
รมิทะเลสำบทีส่วยทีส่ดุในโลก ออสเตรยีใหฉ้ำยำเมอืงนีว้ำ่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยีและ
เป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชม
เมอืงเสมอืนหนึง่ทำ่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ควำมฝัน จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ถำ่ยรูปกับ
เมอืงนอ้ยน่ำรักหรอืเลอืกซือ้สนิคำ้ของทีร่ะลกึไดต้ำมอธัยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่)  

บำ่ย  หลังอำหำรอสิระใหท้ำ่นเดนิเลน่ ตำมอัธยำศัย จนถงึเวลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงสู่

เมอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทำง72กม.ใชเ้วลำ 1 ชม.) 
ตลอดเสน้ทำงมวีวิทวิทัศนส์วยงำมเป็นเอกลกัษณ์ของออสเตรยี มเีนนิภเูขำหญำ้สลับ
ทะเลสำบตลอดเสน้ทำง น ำทำ่นเดนิชมเมอืงซำลบรูก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถำปัตยกรรม
บำร็อค ซึง่ไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยำ่งด ีและยงัเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็นเมอืง
ศนูยก์ลำงกำรคำ้ทีส่ ำคัญของออสเตรยีดว้ย ตัวเมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหมแ่ละ
ฝ่ังเมอืงเกำ่ โดยมแีมน่ ้ำซาลซคั (Salzach)ไหลผำ่นกลำงเมอืงและมอีำณำเขตตดิกับ
เทอืกเขำแอลป์ บรเิวณเมอืงเกำ่ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยเูนสโก
ในปี ค.ศ. 1997 เมอืงนีย้งัเป็นบำ้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นำมวำ่วลูฟ์กังอำ
มำเดอสุ โมสำท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยงัเป็นสถำนทีถ่ำ่ยท ำของ
ภำพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music ภำพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลลวีดู น ำทำ่นชม
สวนมริาเบล (Mirabell garden) ภำยในบรเิวณวังมริำเบล ทีม่กีำรจดัสวนในสไตล์
บำร็อกทีโ่ดง่ดัง ใหท้ำ่นเก็บบันทกึภำพประทับใจ จำกนัน้น ำท่ำนขำ้มแมน่ ้ำซำลสซ์คัสู่

ยำ่นเมอืงเกำ่และสำมำรถมองเห็นปรำสำทโฮเฮ็นซำลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนอื
เมอืงเกำ่ ใหท้ำ่นถำ่ยรูป ตอ่จำกนัน้น ำทำ่นชม บา้นเลขที ่9 ถนน 
Getreidegasse บำ้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถำนทีท่ีโ่มสำรท์เกดิ เขำอำศัยอยูใ่นบำ้น
หลังนีม้ำกกวำ่ 20 ปี ตอ่มำเขำยำ้ยไปอยูอ่กีหลังหนึง่ บำ้นหลังนีถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑใ์นปัจจบัุน ไมไ่กลจำกกันเป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) คอื
จัตรัุสสำธำรณะขนำดใหญท่ีใ่จกลำงยำ่นเมอืงเกำ่อยูใ่กล ้มหาวหิารแหง่เมอืงซาลซ์

บูรก์(Salzburg Cathedral) มนี ้ำพสุไตลบ์ำโรก เป็นจดุเดน่ของบรเิวณนี ้แลว้อสิระ
ใหท้ำ่นชมรำ้นคำ้ทีร่ำยเรยีงอยูส่องขำ้งทำงถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกักำระมหำวหิำรของ
ซำลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจตัรัุสกลำงเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกำ่แถวบำ้นเกดิของโมสำรท์ซึง่
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เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้
ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระรำชวังเชริน์บรุนนเ์มอืงนีข้องฝำกของทีร่ะลกึตำ่งๆกโ็มสำรท์ไป
หมด เพรำะไมว่ำ่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยำ่งกต็รำรูปโมสำรท์เกอืบ
ทัง้หมด 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่น

เขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัที ่4 ซาลซบ์ูรก์ - อนิสบ์รคุ - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ช่น 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 

น ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่อนิสบ์รคุ (Innsbruck) (ระยะทำง189กม.ใชเ้วลำ 2.30 ชม.) 
เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดำ้นกำรทอ่งเทีย่วของประเทศ
ออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ำอนิ ซ ึง่ค ำวำ่อนิสบ์รูคนัน้ แปลวำ่สะพำนแหง่แมน่ ้ำอนิ มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ะหวำ่งเทอืกเขำแอลป์ ชม หลงัคาทองค า (Golden 
Roof) เป็นสญัลักษณ์ส ำคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซ ึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกำ่ สรำ้งขึน้โดย
จักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษ  ที ่15 ส ำหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครอง
แควน้ทโิรล จำกนัน้ทำ่นสำมำรถเดนิสูถ่นนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน 
ซตราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอำคำรสไตลบ์ำรอคที่
แสนงดงำมยังคงไดรั้บกำรรักษำใหอ้ยูใ่นสภำพเดมิ ตัวอำอำคำรมสีเีหมอืนลกูกวำดพำส
เทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ ำใหนั้กเดนิทำงตอ้งหยดุเก็บภำพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลำ ทำ่นสมำ
รถน่ังจบิกำแฟชมบรรยำกำศโดยรอบหรอืสำมำรถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวำน
ชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝำกคนทำงบำ้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้ำ่นตำม
อัธยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่)  

บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ช่น (Garmisch-Partenkirchen) 
(ระยะทำง 65 กม.ใชเ้วลำ 1 ชม.) เมอืงตำกอำกำศเลก็ๆ ตัง้อยูท่ำงตอนใตข้องมวินคิ 
ประเทศเยอรมน ีทีอ่ยูใ่กลเ้ทอืกเขำแอลป์ ในเขตทีเ่รยีกวำ่ Wetterstein-Gebirge 
เป็นเมอืงเดยีวของเยอรมนทีีต่ดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมอืงน่ำรักทีเ่ตม็
ไปดว้ยภำพวำดบนก ำแพง ใหท้ำ่นไดเ้ก็บภำพควำมงำมประทับใจทีส่วยงำม 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่ หลังอำหำรน ำทำ่นเขำ้

ทีพ่ักแรม 
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ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีง

กนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัที ่5 การม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ช่น ปราสาทนอยชวานสไตน ์ทะเลสาบททิเิซ ่
Donausechingen 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่8) 

ทำ่นเดนิทำงสู ่ฟสุเซน่-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึง่ใน
เมอืงบนเสน้ทำงถนนสำยโรแมนตกิของเยอรมันทีบ่รรยำกำศแสนสบำย(ระยะทำง 63 
กม.ใชเ้วลำ 1 ชม.) เมอืงเลก็ๆทีส่วยงำมบรเิวณเขตชำยแดนของประเทศเยอรมนแีละ
ออสเตรยี น ำทำ่นเดนิทำงขึน้รถมนิบัิสเพือ่ข ึน้เขำ้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์
Neuschwanstein Castle ตน้แบบของปรำสำทเจำ้หญงินทิรำในดสินยีแ์ลนด ์ตัง้อยู่
บนเนนิเขำสงูทีส่รำ้งจำกบัญชำของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2 หรอื เจำ้ชำยหงสข์ำว ทีต่อ้งกำร
สรำ้งปรำสำทตำมเทพนยิำย ชมควำมวจิติรพสิดำรของหอ้งตำ่งๆ ทีไ่ดรั้บกำรตกแตง่
อยำ่งงดงำมดว้ยกำรออกแบบของรชิำรด์วำกเนอร ์ซ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรด
ปรำนยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่)  

ทำ่นเดนิทำงสู ่ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตำกอำกำศขนำดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขำ
(ระยะทำง 379 กม.ใชเ้วลำ 5 ชม.)  ทีต่ัง้อยูใ่นเขตของป่ำด ำตอนใต ้(South Black 
Forest) ทีป่กคลมุไปดว้ยป่ำสนยนืตน้นับหมืน่ไร่ของเยอรมน ีททิเิช ่ยังเป็นตน้ก ำเนดิ
ของนำฬกิำกุ๊กกทูีม่ชี ือ่เสยีงดว้ย จดุเดน่ของทีน่ีค่อืทะเลสำบททิเิซส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วที่
ส ำคัญทีต่ดิอันดับควำมสวยงำมในยโุรป ทำ่นจะไดพ้บกับควำมสวยงำมของธรรมชำตทิี่
หอ้มลอ้มทะเลสำบแหง่นีไ้ว ้น ำทำ่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบททิเิซ ่Lake Titisee สมัผัส
กับธรรมชำตอิยำ่งใกลช้ดิชมธรรมชำตทิีส่วยงำมรมิทะเลสำบและหมูบ่ำ้นททิเิซท่ีเ่ป็น
แหลง่พักผอ่นตำกอำกำศชือ่ดังของเยอรมน ีจำกนัน้น ำทำ่นชมนำฬกิำกุ๊กก ูCuckoo 
clocks สนิคำ้พืน้เมอืงใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกับกำรเดนิเลอืกซือ้นำฬกิำกุก๊ก ูและงำนไม ้
แกะสลักตำ่งๆ ซ ึง่เป็นสญัลักษณ์ของเยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลักษณ์ของชำวป่ำ

ด ำดว้ย 

หมำยเหต:ุ รำยกำรลอ่งเรอืเป็นบรกิำรแถมอำจมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งงดกำรลอ่งเรอือัน
เนือ่งมำจำกสภำพลม ฟ้ำ อำกำศ ทีไ่มเ่อือ้อ ำนวย หรอืเป็นชว่งเทศกำลส ำคญัตำ่งๆทีค่วิ
เต็มกอ่นและชว่งทีเ่รอืปิดใหบ้รกิำรในแตล่ะชว่งฤดกูำลซ ึง่อำจเร็วกวำ่ปกต ิทำงบรษัิท
ขอสงวนสทิธิไ์มส่ำมำรถขอเงนิคนืได)้ 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารทอ้งถิน่ 
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หลังอำหำรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทำง 35กม.

ใชเ้วลำ45นำท)ี  เพือ่น ำทำ่นเขำ้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัที ่6 Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขา
ทติลสิ - ลูเซริน์ 

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่1) 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนอืของ
แมน่ ้ำไรน ์(ระยะทำง 55 ก.ม. ใชเ้วลำ 1ชม.)  เมอืงทีม่คีวำมสวยงำมเต็มไปดว้ยกลิน่ไอ
ของสถำปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอำคำรสไตลค์ลำสสคิ น ำทำ่นเทีย่วชมและ
สมัผัสควำมงำมของ น า้ตกไรน ์Rhein fall น ้ำตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป  ชม
ควำมแรงของกระแสน ้ำทีก่ระทบกับโขดหนิกลำงน ้ำใหท้ำ่นสมัผัสอำกำศบรสิทุธิ ์และ
โอบลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญเ่รยีงรำยท่ัวบรเิวณ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ 
(Engelberg) (ระยะทำง 145 ก.ม. ใชเ้วลำ 2ชม.) เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยูบ่นเขำสงู อยู่
ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดน
ของเมอืงเป็นยอดเขำทติลสิ ซ ึง่ยอดเขำทติลสิมคีวำมสงูประมำณ 3,020 เมตร เหนอื
ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง เป็นทีต่ัง้ของสถำนกีระเชำ้โรแตรเ์พือ่เดนิทำงขึน้สู ่ยอดเขาทติ
ลสิ(Titlis) ทำ่นจะไดส้มัผัสกับกระเชำ้ทรงกลมทีเ่รยีกวำ่ โรแตร ์เคเบิล้คำร ์ทีจ่ะ
หมนุรอบๆ ทีท่ำ่นสำมำรถดวูวิได ้360องศำในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทำ่นจะไดข้ ึน้
ชมทัศนยีภำพทีง่ดงำมของเทอืกเขำแอลป์  ชมถ ้ำแข็งทีส่วยงำม และเดนิเลน่ถำ่ยรูป
หรอืเลน่หมิะบนยอดเขำ และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรำ้งขึน้ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีกำรทอ่งเทีย่วบนยอดเขำทติลสิ สะพำนมคีวำมยำว 100 เมตร ควำมสงู 
3,000 เมตร ทอดขำ้มหนำ้ผำ อสิระใหท้ำ่นถำ่ยรูปตำมอัธยำศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่2) Asian Set Menu 

บำ่ย  หลังอำหำรเทีย่งน ำทำ่นน่ังเคเบิล้คำรล์งมำทีส่ถำนดีำ้นลำ่งและเดนิทำงสูเ่มอืงลู
เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ(ระยะทำง 35 ก.ม.ใชเ้วลำ40นำท)ี จำกนัน้พำทำ่นชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่
เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิจำกกำรปฏวัิตใิน
ฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 
204 เมตร ทอดขำ้มผำ่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมอืน
สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพำนไมท้ีม่หีลังคำทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคำคลมุสะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิตลอดแนว
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สะพำน  จำกนัน้ใหท้ำ่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ 
ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

ค ่ำ  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) สมควรแกเ่วลาน า้ท่านเดนิทางเขา้

สูท่ ีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Hotel Rothaus 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย5-7วันกอ่นวันเดนิทำง) 

 

วนัที ่7 ลูเซริน์ – ทา่อากาศยานซูรคิ 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่4) 

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทำง 53กม./ 1ชม.) เพือ่เตรยีม
ตัวเดนิทำงกลับ 

10.00  เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี
(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

13.15  ออกเดนิทำงสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

วนัที ่8 ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

06.10  คณะเดนิทำงกลับถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิำพ 

หมายเหตุ 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้

ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
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- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำร

เดนิทำง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินกำรปรับรำคำคำ่บรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมถ่งึ20ทำ่นและทำ่นยังประสงค์

เดนิทำงตอ่) โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น

ทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรุณำช ำระมดัจ ำ ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- คำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทำง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายุ **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เม ือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และใน
ตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงด
กำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้ง

คำ่บรกิำรและเงนิมดัจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป
เทำ่นัน้ไมส่ำมำรถเลือ่นวันได)้ 

2. คำ่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน   

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทยจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้
7กโิลกรมั และคำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณี
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น ้ำสมัภำระเกนิทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ ถำ้ตอ้งกำรซือ้น ้ำหนักเพิม่แจง้กอ่น
เดนิทำง14วัน ซือ้น ้ำหนักสมัภำระเพิม่ 1ช ิน้ น ้ำหนัก30กก. รำคำประมำณ 180 US ดอลลำ่ร/์เทีย่ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ดัท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไป
ตำ่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวำม

คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- กำรสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจำกอบัุตเิหต ุ

  ผูเ้อำประกันภยัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บำท 

  ผูเ้อำประกันภยัทีอ่ำยนุอ้ยกวำ่ 16 ปี หรอืมำกกวำ่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บำท 

  คำ่รักษำพยำบำลในตำ่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บำท 

  คำ่รักษำพยำบำลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บำท 

  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นีก้ำรท ำประกันนีจ้ำก
บรษัิทมำกกวำ่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตทั่ง้นี ้ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจำกเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำที่

บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคำ้มวีซีำ่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจำกคำ่ทัวร ์2,200 บำท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็น

ตน้ 

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

4. คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลงัจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า/คา่มดัจ าต ัว๋

เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
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 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20

ทำ่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่นำ้มันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวัน

เดนิทำง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนือ่งจำกสำเหตุ

ตำ่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณคีวำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำร
ประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอื

ควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิส ิง่ของสญูหำย อันเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น

, เกดิจำกกำรโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรอืคำ่ทัวรทั์ง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

7. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองโรงแรม
ทีพ่ักในตำ่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. กำรจดักำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับ

ควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไมส่ำมำรถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อำทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อยำ่งนอ้ย 

20วันกอ่นกำรเดนิทำง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรไดล้ว่งหนำ้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 

นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกับเทำ่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตัวแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ 

ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ ำไวส้ ำหรับควำมคุม้ครองผูเ้ดนิทำง เป็นกำรกำรประกันอบัุตเิหตจุำก
กำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว ตำมพ.ร.บ.กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทำ่นสำมำรถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดเ้ขำ้ใจและยอมรับ
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ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทัวร ์(ทำ่นสำมำรถซือ้ประกันสขุภำพ ในระหวำ่งกำรเดนิทำงไดจ้ำก
บรษัิทประกันท่ัวไปและควรศกึษำเงือ่นไขควำมคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัดไมม่สีทิธใินกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจำก

มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของผูจ้ดัก ำกับเทำ่นัน้ 

14. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ำมำรถคนืคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเป็นกำรเหมำจำ่ยกับตัวแทน
ตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมผ่ำ่นกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่ำ่จะเป็นกองตรวจ
คนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทกุประเทศในรำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไป
ในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหน ีเขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณอีื่น 

ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  

(ประเทศเยอรมนั) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอำย ุและมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอำย ุหำกหมดอำยกุรุณำ
น ำไปตอ่อำยกุอ่นน ำสง่ และมจี ำนวนหนำ้เหลอือยำ่งนอ้ย 2-3 หนำ้เพือ่ตดิวซีำ่ หำกมพีำสปอรต์เลม่เกำ่
ไมว่ำ่จะเคยมวีซีำ่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่็ตำม ควรน ำไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสำรอำ้งองิกับทำงสถำน

ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปัจจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หำ้มตกแตง่รูป หำ้มสวมแวน่สำยตำ หำ้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่ำ่ยจำก

รำ้นถำ่ยรูปเทำ่นัน้ 

3.  เอกสารสว่นตวั 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ส ำเนำบัตรประชำชน / ส ำเนำบัตรขำ้รำชกำร (ถำ้ม)ี 

ส ำเนำทะเบยีนสมรส / ส ำเนำทะเบยีนหยำ่ / ส ำเนำใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภำษำอังกฤษ 

ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ – นำมสกลุ (ถำ้เคยทกีำรเปลีย่น) แปลเป็นภำษำอังกฤษ 
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(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภำษำอังกฤษ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์

บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่ำ่นท ำงำนอยูต่อ้งเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ โดยระบุ
ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจบัุน,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกับบรษัิทนีแ้ละชว่งเวลำทีข่อลำงำนเพือ่

เดนิทำงไปยโุรป หลังจำกนัน้จะกลับมำท ำงำนตำมปกตหิลังครบก ำหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท ำงำน
และชว่งเวลำทีอ่นุมตัใิหล้ำหยดุเพือ่เดนิทำงไปยโุรป เทำ่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจำกนัน้จะ
กลับมำท ำงำนตำมปกตหิลังครบก ำหนด และตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคำ้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทำงกำรงำน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจำกทำงโรงเรยีนหรอืสถำบันทีก่ ำลัง
ศกึษำอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (สถำนทตูไมรั่บเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่ำ่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีำ่) 

      เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ หำกเด็กเดนิทำงไปกับ
บดิำจะตอ้งมใีบรับรองจำกมำรดำ หรอืหำกเด็กเดนิทำงกับมำรดำจะตอ้งมใีบรับรองจำกบดิำ หรอืถำ้เดก็
ไมไ่ดเ้ดนิทำงกับบดิำและมำรดำ จะตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศจำกทัง้บดิำ
และมำรดำ พรอ้มมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหก้ับบตุรกับผูท้ีบ่ตุรเดนิทำงไปดว้ย ตอ้งไปท ำทีส่ ำนักงำนเขต
ทีท่ ำเบยีนบำ้นอยู ่ (พรอ้มแนบบัตรประชำชน ของบดิำและมำรดำ) โดยมนีำยอ ำเภอหรอืผูอ้ ำนวยกำร
เขตลงลำยมอืชือ่และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอยำ่งถกูตอ้ง  และบดิำหรอืมำรดำจะตอ้งไปเซน็
เอกสำรตอ่หนำ้เจำ้ทีรั่บยืน่วซีำ่ดว้ย กรณีเดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำร

สลักหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรณุำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ ำเนำทะเบยีนสมรส / ใบหยำ่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลักฐำนกำรเงนิของตัวเองหรอืของสำมกีไ็ด ้ในกรณทีีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงไปกับสำม ีจะตอ้งมจีดหมำย
รับรองคำ่ใชจ้ำ่ยจำกสำม ีเป็นภำษำอังกฤษ พรอ้มกับเขยีนชือ่-นำมสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสำม ีและ

บตุร ทีม่ดีว้ยกัน) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจุบนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีำรเขำ้ออกของเงนิสม ่ำเสมอ และมจี ำนวนไมต่ ่ำกวำ่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มี
ฐำนะกำรเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกับคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำง และสำมำรถทีจ่ะใชจ้ำ่ยไดอ้ยำ่งไม่

เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ ำเนำ 
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แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภำษณ์ 

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุือ่
เจำ้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภำษำองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วัน
กอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 
ทำงบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมำยอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงควำมรับผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยและกำรกลับมำ

ท ำงำนของทำ่น โดยระบรุำยชือ่ผูเ้ดนิทำง และเหตผุลทีจ่ัดกำรเดนิทำงนีใ้นจดหมำยดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณำกรอกขอ้มลูภำษำไทยตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำให ้
อยำ่งถกูตอ้ง เนือ่งจำกเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทำงสถำนทตู ทำงบรษัิทฯไมส่ำมำรถกรอกแทนทำ่นได ้

เพรำะถำ้ขอ้มลูผดิพลำด ทำ่นอำจจะถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้

รำยละเอยีดเกีย่วกับชือ่,นำมสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญำตพิีน่อ้ง,สถำนทีเ่กดิ และจ ำนวนบตุรของผูเ้ดนิทำง 
กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำม อำจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำร
ถำวร และถงึแมว้ำ่ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และหำกตอ้งกำร
ขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระคำ่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น 
ทำงบรษัิทฯ ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำร

เพิม่เตมิทำงบรษัิทใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดังกลำ่วเชน่กัน 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซีำ่แลว้ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถำนทตูเรือ่งวซีำ่ของทำ่น เนือ่งจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็น

สถติใินนำมของบรษัิท 

กำรยืน่วซีำ่นัน้ ผูเ้ดนิทำงตอ้งช ำระยอดมดัจ ำทำ่นละ 20,000 ตอ่ทำ่นกอ่นเทำ่นัน้ ถงึสำมำรถด ำเนนิกำร

ขัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั

แปลเอกสาร** 

  

 

 

 


