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 ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
 ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญล่ าดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์The Sound Of Music  

 อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ตัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ ้าอนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof)  

 มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจัตรัุสมาเรยีนพลัทซ ์

 เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ของเยอรมน ีชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
 เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนทีีต่ดิอนัดับ BEST OF THE ALPS 

 ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ 
 เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผัสความงามของ น ้าตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   

 แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น่ังโรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

 ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรัฐลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลัก สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายกุวา่ 670 ปี 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง)  
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

10 – 17 ก.พ. 63 49,888 (เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร(์ 

12,500 31  

23 – 30 ม.ีค. 63 49,888 12,500 31  



 
04 – 11 พ.ค. 63 49,888 ราคาเด็ก(2-11ปี(มเีตยีงคดิ

ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

12,500 31  

18 – 25 พ.ค. 63 49,888 12,500 31  

01 – 08 ม.ิย. 63 49,888 12,500 31  

15 – 22 ม.ิย. 63 49,888 12,500 31  

**คา่ทวัรย์งัไมร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,500 บาท** 
 
 FLIGHT  
DEPARTURE: TG924  BKK-MUC 00.50 – 06.45 
RETURN:        TG971  ZRH-BKK 13.15 – 06.10+1   
 

 

วนัทีห่น ึง่     กรงุเทพฯ   ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ   

21.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทยโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานมวินคิ – เมอืงมวินคิ – พระราชวงัเรสซเินซม์วินคิ – โบถส ์St.Peter’s Church  
                  จตัรุสัมาเรยีน – องิกอลสตาดท ์วลิเลจ เอา้ท์
เลท                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                   อาหารเทีย่ง 

00.50 น.  ออกเดนิทางสู ่มวินคิ ประเทศเยอรมนั โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG924  
07.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน มวินคิ ประเทศเยอรมน(ีเวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่ง

ฤดหูนาวจะชา้กวา่6ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ )Munich) อยู่
ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 38 กม. 45นาท)ี และเป็นเมอืง
หลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 
(รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์)และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีสุ่ดของยุโรป 
ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครอง
ดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี 
จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และ
อาหารอันเลื่องชื่อ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 
จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวงัเรสซเิดนซ ์มวินคิ(Residenz Munich) 



 
หรอื Residenz München(ถ่ายรูปดา้นนอก) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1385 ทางดา้นทศิตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมอืงสมยักอ่นเรยีกวา่ Neuveste หรอืในปัจจบุนัคอื มวินคิ(Munich) ทีน่ีถ่กูยกใหเ้ป็นพระราชวังใจกลางเมอืงทีม่ี
ชือ่เสยีง และมขีนาดใหญ่มากที่สุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นที่ประทับและทรงงานของกษัตรยิ์แห่งแควน้
บาเยริน์มากว่า 500 ปี และยังเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาเยอรมันในสมัยนัน้ๆ อกีหลายยคุสมัยดว้ย ซึง่ภายหลังเกดิการ
ปฏวิัตทิ าใหบ้า้นเรือนและชุมชนพังเสยีหายมากมาย รวมทัง้พระราชวังเรสซเิดนซด์ว้ย ในปี ค.ศ. 1918 เมื่อ
เหตกุารณ์บา้นเมอืงสงบลง พระราชวังและรัฐสภาแหง่นีก้็ถกูเปลีย่นใหก้ลายเป็นพพิธิภัณฑก์ารออกแบบภายใน ใช ้

เป็นทีเ่ก็บสะสมงานทางศลิปะและเป็นคลังเก็บสมบตัขิองกษัตรยิ ์รวมถงึมอีนุสาวรยีห์นิสลักภาพภาพของผูอ้ปุถัมภ์
ผูป้กครองจาก House of Wittelsbach ผูป้กครองบาวาเรยีตัง้แต่ ศตวรรษที ่17 เป็นตน้ไป จากนัน้ น าท่านไปชม 
วหิาร Frauenkirche(ถ่ายรูปดา้นนอก) หรือที่เราจะรูจ้ักกันดีใน  ชื่อว่า Church of Our Lady นั้นเป็นอีก
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของเมอืงมวินคิเลยทเีดยีว เพราะทัง้ความสวยงามเเละเกา่เเก ่อกีทัง้มตี านานใน
เรือ่งของความลกึลับซอ่นตัวอยู่ดว้ย ก็ย ิง่ท าใหเ้ป็นมนตเ์สน่หท์ีม่คีวามน่าสนใจอย่างมากของสถานทีท่่องเทีย่ว
เเห่งนี้ ที่ท าใหห้ลายๆ คนมาเที่ยวชมความงดงามของวิหารเเห่งนี้กัน  จากนั้น น าท่านไปชม St. Peter's 
Church(ถ่ายรูปดา้นนอก) นับว่าเป็นโบสถท์ีม่คีวามโดดเด่นอยา่งมากทีส่ดุในเมอืงมวินคิ เเละเป็นทีช่ ืน่ชอบของ
บรรดานักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วมวินคิกันอย่างมากเลยทเีดยีว โดยมสี่วนทีส่วยงามหลายจุดดว้ยกัน ตามบันทกึนัน้
กล่าวว่าอายขุอง โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์นัน้เริม่มาตัง้เเต่ปี ค.ศ.1180 พรอ้มกับการกอ่ตัง้เมอืงมวินคิเลยทเีดยีว โดยมี
การผ่านประวัตศิาสตร์มาอย่างโชกโชนเลยทีเดียว ผ่านทัง้เหตุเพลงิไหมเ้เละไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ.1368 
จากนัน้ก็โดนถล่มราบเรยีบในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ก่อนทีจ่ะไดรั้บการบูรณะขึน้มาใหมจ่นสวยงามในปี ค.ศ.
2000 ซึง่โบสถเ์เห่งนี้ผ่านการต่อเตมิเสรมิเเต่งไปดว้ยสถาปัตยกรรมทีง่ดงามทัง้ในเเบบบาร็อคเเละโรโคโค่ ซึง่
ภายในดา้นในนัน้มคีวามสวยงามอย่างมากเลยทเีดยีว ดว้ยประตมิากรรมของเซนตปี์เตอร ์ทีเ่เท่นบูชา ทีจ่ะสวม
มงกุฎเทยีร่าอกีดว้ย ซึง่จรงิๆ เเลว้มงกุฏเทยีร่านัน้จะถูกถอดออกหลังจากที่พระสันตะปาปาสิน้พระชนมไ์ปเเลว้ 
จนกว่าจะมกีารเลอืกพระองคข์ึน้มา จากนัน้ ใกลก้ันน าท่านสู่บรเิวณ จตัุรสัมาเรยีนเพทส Marienplatz ย่าน
เมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมวินิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศลิปะโกธคิ, 
หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่อสิระใหท้กุทา่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยที ่Victuals Market 
วคิทอูาเลยีนมาคท ์หรอื ตลาดวคิทอูาเลยีน เป็นตลาดขายอาหารและจัตรัุสใจกลางนครมวินคิ ประเทศเยอรมน ีมี
แผงขายสนิคา้กวา่ 140 แผงบนพืน้ทีก่วา่ 22,000 ตารางเมตร มทีัง้แผงขายดอกไม ้ผลไม ้สตัวปี์ก เครือ่งเทศ เนย
แข็ง ปลา น ้าผลไม ้และอืน่ๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ที1่(  เมนอูาหารจนี 

บา่ย               น าท่านเดินทางสู่  เมอืงอนิกอลสตดัท ์(Ingolstadt) (ระยะทาง81
ก.ม./ 1.30 ชัว่โมง) เพือ่ใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่Ingolstadt Outlet Village 
เอา้ท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสนิคา้หลากหลายแบรนด ์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 อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนสมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดนิทางกลับสูเ่มอืงมวินคิ อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั  หลงัอาหารน า
ทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  

        ทีพ่กั : ACHAT Premium München-Süd 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม     มวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์-  ซาลซบ์รูก์ -  อนิสบ์รคู                                      
                                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  )มือ้ที2่( 



 
                น าท่านออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสู ่ฮลัลส์ตทัท ์)Hallstatt) (ระยะทาง209ก.ม./ 

3.30 ชัว่โมง)  หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีว
ขจ ีสวยงามราวกับภาพวาด อยู่
ใ น เ ข ต ซ า ล ซ กั ม เ ม อ ร์ กุ ท 
(Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขา
และมีทะเลสาบมากมายถงึ 76 
แห่ง กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โร
แมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีและได ้
ชื่อว่าเมืองริมทะเลสาบที่สวย
ที่สุดในโลก ออสเตรียใหฉ้ายา
เ มื อ ง นี้ ว่ า เ ป็ น ไ ข่ มุ ก แ ห่ ง
ออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดก
โลกขอ ง  UNESCO Cultural-
Historical Heritage เดิน เที่ยว
ชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ใน
ภวังคแ์หง่ความฝัน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ที3่( เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย            หลังอาหารอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมายน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ )Salzburg) 

ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1.30 ชม.) ตลอดเสน้ทางมวีวิทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของ
ออสเตรีย มีเนินภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยงัเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ที่
ส าคัญของออสเตรยีดว้ย ตัวเมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหมแ่ละฝ่ังเมอืงเกา่ โดยมแีมน่ ้าซาลซคั (Salzach)ไหล
ผ่านกลางเมอืงและมอีาณาเขตตดิกับเทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเก่าไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปี ค .ศ . 1997 เมอืงนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส 
โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music 
ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลลวีูด จากนัน้ น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล 
ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าท่านขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่น
เมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ใหท้่านถ่ายรูป 
ต่อจากนัน้ น าท่านชม ปราสาทโฮเอนิซาลซบ์ูรก์(Hohensalzburg fortress)(ถ่ายรูปดา้นนอก)ป้อมปราการบน
ยอดเขาเฟสตุงซแ์บรก์ (Festungsberg) ทีร่ะดับความสูง 506 เมตร เป็นภูเขาขนาดเล็กในเมอืงซาลซบ์ูร์กของ
ประเทศออสเตรยี ปราสาทหลังนีเ้คยถกูใชเ้ป็นทีพ่ านักของเจา้ชายอคัรมขุนายกแห่งซาลซบ์รูก์ ปราสาทแหง่นีเ้ริม่
กอ่สรา้งในปีค.ศ. 1077 และมกีารตอ่เตมิขยายขนาดเรือ่ยๆ จนถงึปี ค.ศ. 1519 จัดเป็นหนึง่ในปราสาททีใ่หญท่ีส่ดุ
ทีส่รา้งขึน้ในสมัยกลาง เมือ่มกีารสรา้งรถรางเคเบลิขึน้ภเูขาแหง่นี้ในปีค.ศ. 1892 ปราสาทโฮเอนิซาลซบ์รูก์ไดรั้บ
การบูรณะและตกแต่งใหม่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมือง  จากนั้น น าท่าน บ้านโมสาร์ท (Mozart's 
Birthplace)(ถา่ยรปูดา้นนอก)พพิธิภณัฑโ์มสารท์ในเมอืงซาลสบ์วรก์มอียูส่องแหง่ แหง่แรกคอื พพิธิภณัฑโ์มสารท์
เกบรูต์สเฮาส ์Mozart Geburtshaus (Mozart Birthplace) อยูท่ีถ่นน Getreidegasse แห่งทีส่องคอืพพิธิภัณฑโ์ม
สารท์โวนเฮาส ์Mozart Wohnhaus (Mozart Residence) อยูต่รงหนา้จัตรัุส Makartplatz อกีฝ่ังของแมน่ ้าซาลซคั  
คอืบา้นทีค่รอบครัวโมสารท์ยา้ยมาอยูเ่มือ่ลูกโตขึน้เป็นบา้นสองชัน้มเีนื้อทีก่วา้งขวางกว่าเดมิ โมสารท์ใชช้วีติทีน่ี่
เป็นเวลาถงึ 7 ปี ในช่วงปี ค.ศ. 1773-1780 ภายในจัดแสดงเอกสารตน้ฉบับ เครื่องดนตรี ภาพวาด เพื่อแสดง
ประวัตชิวีติและผลงานของทา่น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที4่( เมนอูาหารจนี  

  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีโ่รงแรม 

   ทีพ่กั: Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 
    (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัทีส่ ี ่     ซาลซบ์รูก์ – อนิสบ์รคุ – การม์ชิ – พารเ์ทนไครเ์ชน่ – ฟุสเซน่                                         
                                                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที(่5)  
น าท่านเดนิทางสู่ Hofkirche Innsbruck เป็นโบสถ์แบบกอธคิรสิตจักรอยู่ในส่วน เป็นเมืองหลวงของแควน้ที
โรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเทีย่วของประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้อนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่าสะพาน
แหง่แมน่ ้าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองค า )Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์
ส าคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที่ 4 ในช่วงตน้ศตวรรษ  ที่ 15 

ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัน้ทา่นสามารถเดนิสูถ่นนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรส
เซยีน ซตราสเซอ)Maria-Theresien-Strasse) เมืองที่เต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงามยังคง
ไดร้ับกา รรักษาใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมสีเีหมอืนลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทาง
ตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ท่านสมารถน่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึขนมหวานชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตาม
อธัยาศยั  

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ท6ี(  เมนอูาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่การม์ชิ-พารเ์ทนิเคยีรเ์ชนิ Garmisch-Partenkirchen (ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมอืง
ตากอากาศเล็กๆ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมวินิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกลเ้ทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า 
Wetterstein-Gebirge เป็นเมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมอืงน่ารักทีเ่ต็มไป
ดว้ยภาพวาดบนก าแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามประทับใจทีส่วยงาม ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฟุสเซ่น 
Fussen (ระยะทาง 61 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) น าท่านชมหนึง่ในเมอืงบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่
บรรยากาศแสนสบาย เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี จากนัน้อสิระให ้
ทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงน่ารักของฟสุเซน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที7่(  เมนอูาหารทอ้งถิน่ 
  หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Europarkhotel International 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
วนัทีห่า้    ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ทะเลสาบททิเิซ ่– Donausechingen  
                                                                                                                         อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม มือ้ที(่8) 

น าท่านเดนิทางขึน้รถมนิิบัสเพื่อขึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle ตน้แบบของ
ปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์(ระยะเวลา 15 นาท)ี ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษัตรยิ์
ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่
ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร์ ซ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่
)เขา้ชมภายใน( 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ที9่( อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย ท่านเดนิทางสู่ ททิเิซ่(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขุนเขา(ระยะทาง 217 กม.ใชเ้วลา  
ชม.)  ที่ตัง้อยู่ในเขตของป่าด าตอนใต ้(South Black Forest) ที่ปก
คลุมไปดว้ยป่าสนยืนตน้นับหมื่นไร่ของเยอรมนี  ทิทิเช่ ยังเป็นตน้
ก าเนิดของนาฬกิากุ๊กกูทีม่ีชือ่เสยีงดว้ย จุดเด่นของที่นี่คอืทะเลสาบ
ททิิเซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ตดิอันดับความสวยงามในยุโรป 
ท่านจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้มทะเลสาบแหง่
นี้ไว ้จากนัน้ น าท่านชมทะเลสาบททิเิซ่ Lake Titisee ชมธรรมชาตทิี่
สวยงามรมิทะเลสาบและหมูบ่า้นททิเิซท่ีเ่ป็นแหลง่พักผอ่นตากอากาศ
ชือ่ดังของเยอรมน ีจากนัน้ น าท่านชมนาฬกิากุก๊กู Cuckoo clocks 
(Drubba) สนิคา้พืน้เมอืงใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเดนิเลอืกซือ้ นาฬกิากุ๊กกู และงานไมแ้กะสลักต่างๆ ซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ของเยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าด าดว้ย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที1่0(  อาหารจนี 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 35กม.ใชเ้วลา45นาท)ี  เพือ่
น าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen 4* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง( 

 

วนัทีห่ก    Donaueschingen - เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- เมอืงซุก  - แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ                              

               ลเูซริน์                                                                                                       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม)มือ้ที1่1( 

 



 
  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนอืของแมน่ ้าไรน ์(ระยะทาง 55 ก.ม. ใช ้

เวลา 1ชม.)  เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตล์
เรเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสคิ น าท่านเทีย่วชมและสัมผัสความงามของ 
น า้ตกไรน  ์Rhein fall น ้ าตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  ชมความแรงของ
กระแสน ้าทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน ้าใหท้า่นสัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์และโอบลอ้ม
ดว้ยตน้ไมใ้หญ่เรยีงรายทั่วบรเิวณ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง 

91 ก.ม. ใชเ้วลา 1.30ชม.)เมอืงรมิทะเลสาบและเมอืงที่รวยที่สุดในสวสิเซอร์แลนด์ เป็นเมอืงรมิทะเลสาบที่
สวยงามดุจราวกับเทพนยิายชมย่านเมอืงเก่า จากนัน้ น าท่านไปเยีย่มชมรา้นนาฬกิา ทีร่วบรวมเอานาฬกิาชัน้น า
ของสวสิเซอรแ์ลนดม์าใหท้า่นเลอืกชม และสนิคา้หลากหลาย จนสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิ
เบริก์ (Engelberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ 
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติ
ลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้
สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่น
สามารถดูววิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  
ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร )มือ้ที1่2(Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยูท่า่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกบัววิเทอืกเขาแบบ
ระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

บา่ย ชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านน่ังเคเบิล้
คาร์ลงมาที่สถานีดา้นล่างและเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  จากนัน้พาท่าน
ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ
ชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel 
Bridge)  ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือน
สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคา



 
คลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ
บรเิวณย่าน Old Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้  

ค า่             รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร )มือ้ที1่3(  เมนอูาหารจนี 

      สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 

 ทีพ่กั: Hotel Rothaus 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวันเดนิทาง( 

 

วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานซูรคิ                                                                                                อาหารเชา้ 

 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม)มือ้ที1่4(   
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) เพือ่เตรยีมตัว
เดนิทางกลับ 
10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี

)Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
13.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 
 
วนัทีแ่ปด         ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

06.10+1 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

***************************************** 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย     
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า )มดัจ าทวัร+์คา่วซีา่( ทา่นละ 29,500 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ และ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พ รอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้  
 
 



 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิไทย สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนั
วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ สะสมไมลไ์ด ้50% กรณุาแจง้เลขสมาชกิรอยลั ออรค์ดิ พลัส พรอ้มสง่ส าเนาพาสปอรต์หรอืกอ่นออกตั๋ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 

- การสญูเสยีชวีติ /อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1, 000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500, 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 005,1 , 000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 05 , 000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ .ร.บ .ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเท่าน ัน้  แต่ทัง้นี้ ท่าน

สามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิ
สามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
6. น ้าดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหน่ายบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
7. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิารทา่นละ 4,500 บาท  
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต)วซี่าไม่ผ่าน( และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ )กรณีออกต ัว๋แลว้ ( 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  



 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล 
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้)ประเทศเยอรมนั(  

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
 **ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย  **  

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2- 3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่  หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3. 5cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ )ถา้มี(  
ส าเนาทะเบยีนสมรส   /ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ(  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ )ถา้เคยทกีารเปลีย่น(  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
)กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี( แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิห ้
ลาหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เท่านัน้ไมต่อ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ) คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้(  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่( 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 



 
จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก

เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่   ) พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา ( โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง   และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4. 5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส   / ใบหยา่  / ใบมรณะ  ) กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั( 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 
5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั( 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย  **  
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. 3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 
 
 
 
 

 
 



 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาไทย (       ............................................................................................ .................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ )ภาษาองักฤษ (   ............................................................................................ .................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ ) ถา้มี  (         ......................................................................................................... ..... 

4 .วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................   อาย ุ ........ .....ปี   สถานทีเ่กดิ ................................... ..... 
5 .เพศ    ชาย          หญงิ 

5 .ทีอ่ยูปั่จจบุนั )ภาษาองักฤษ(  
............................................................................................................. ................................................ 

.................................... .............รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส  ............................................. . 
โทรศัพทม์อืถอื  .......................................................  ... โทรศัพทบ์า้น  ..........................................................  

6 .อาชพีปัจจบุนั ............................................. .......ต าแหน่ง ......................................................................  
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย )หากประกอบกจิการคา้ขาย  โปรดระบอุยา่งชดัเจน( 

........................................................................................ ...................................................................... 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...........................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย ์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน /โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ....................... ............อเีมล์ ..........................  
8. รายไดต้อ่เดอืน  ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั .........................................................................................  

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ ......................................................................................................... ................. 

 

 

10  .สถานภาพ        ⃣ โสด      ⃣ สมรส      ⃣แตง่งาน)ไมจ่ดทะเบยีน(  
     ⃣ หยา่      ⃣ มา่ย      ⃣ อยูก่นิฉันสามี -ภรรยา       ⃣ แยกกนัอยู ่

11.  ชือ่ -สกลุคูส่มรส )ถา้มี  ............................................. (วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  .....................  
12.  ชือ่ -สกลุ ของบดิา   ..................................................... วัน /เดอืน/ ปี เกดิ ................. สถานทีเ่กดิ  ......................  
31.  ชือ่ -สกลุ ของมารดา  ..................................... .............วั น/เดอืน/ปี เกดิ ................  สถานทีเ่กดิ  ......................  

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
      เลขพาสปอรต์  ..................... วันออก  ..................... วันหมดอายุ  .................. ออกให ้ณ ประเทศ  ...................  
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์ ............................................................................................................  

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา  

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่  ..............................................  ถงึวันที่  ..................................................  

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  )กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ (  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  )เหตผุลในการปฏเิสธ( .................................................................  

20 .ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้ งขอ 



 
            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้  ) บดิา -มารดา/ ญาติ /บรษัิท/องคก์ร ) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ................................................... ........... 
   บตัรเครดติ    

   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น  / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ : การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
 
 

 


