
 

 

 

 
 

เยอรมนี ฝรัง่เศส สวิตเซอรแ์ลนด ์  8 วนั 5 คืน 

   บินตรงสู่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย  

 
 



 

 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค ่า 

โรงแรมที่พกั  
หรอื เทียบเท่า 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรุงเทพฯ – มวินคิ – BMW WELT - จตุรัสมาเรยีนพลาสท ์– ฟุส
เซ่น 

✈ O O HIRSCH 

3. ฟุสเซ่น –ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิพารเ์ท่นเคยีรเ์ช่น O O O MERCURE 

4. ขึน้รถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – ททิเิซ่ (ป่าด า) – ไฟรบ์วรก์ O O O  STADT 

5. ไฟรบ์วรก์ – สตราบูรก์ – รคิเวยีร ์– กอลมาร ์– มูวลู์ซ O O O 
HOLIDAY INN 
MULHOUSE   

6. 
มูวลู์ซ – เมอืงซุก - แองเกิล้เบริก์ – ขึน้กระเชา้สู่ยอดเขาทติลสิ  
– ลูเซริน์ 

O O X IBIS STYLES CITY 

7. ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ O ✈ ✈  

8. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

 
   
     

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ  

21.50 น. คณะพรอ้มกันณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์Dสายการ

บนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ – มวินคิ – BMW WELT  - จตุรสัมาเรยีนพลาสท์ – ฟุสเซน่ 

00.50 น. ออกเดนิทางสู่มวินคิ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924     

06.45 น.
  

ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว๋โมง และจะเปลี่ยนเป็น 

5 ช ัว๋โมงในวนัที ่25 มนีาคม 2561) น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ เมอืงมวินคิ (MUNICH) อยู่ทางใต ้

ของประเทศเยอรมน ี เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮัมบูร์ก) เป็นหนึ่งในเมืองมั่งค่ังท ี่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเท ือกเขา

แอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์มาก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึง่ของ

ประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน

เลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์  น าท่านเขา้สู่โลกแห่งยนตรกรรม

ของ BMW WELT  ท ีจั่ดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่

กว่า 25,000 ตรม. ตัง้อยู่ตดิกับอาคารส านักงานใหญ่ของ 

BMW ท่านจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไม่ว่าจะเป็น 

BMW, MINI รวมทัง้ ROLLS-ROYCE จะมรีถยนตแ์ทบทุกรุ่น

จัดแสดงอยู่ โดยพื้นท ีใ่น BMW WELT จะถูกแบ่งออกเป็น

พื้นท ีต่่างๆ ในการจัดแสดงรถยนต ์BMW โมเดลปัจจุบันทุกซี

รยี์, โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI EXHIBITION, โซน ROLLS-ROYCE EXHIBITION และท่าน

ยังสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ในโชวรู์ม  

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าชม จตุัรสัมาเรยีนพลาสท ์(MARIENPLATZ) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัติศาสตร์และธุรกิจ

ของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รูีปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่ง

สรา้งขึน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถ ึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมี

นักท่องเท ีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 



 

น. จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงฟุสเซ่น (FUSSEN) เป็นเมอืงเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นที่ตั ้ง

ปราสาทของกษัตรยิ์บาวาเรยี  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ 

เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็น

จุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 

ค ่า      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3 ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิพารเ์ท่นเคยีรเ์ช่น 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาท

นอยชวานสไตน ์(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) น า

ชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่ง

ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั ้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ

ปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที่ 2 

หรอื เจา้ชาย  หงสข์าว  ชมความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ 

ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ด 

วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปราน *** คณะเดินทางวนัที่ 30 ธ.ค.- 6 ม.ค. 62 

ปราสาทนอยชวานสไตน ์หยุดท าการ ทางบรษิทัขอคนืเงนิ 15 ยูโร และขอน าทา่นเทีย่วชมเมอืง

อนิสบ์รูค (INNSBRUCK) น าทา่นชมหลังคาทองค า(GOLDEN ROOF) เป็นส ัญลักษณ์ส าคญัของ

เมอืงอินส์บรูค ซึ่งต ัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจกัรพรรดิ FRIEDRICH ที่ 4 ในช่วงต้น

ศตวรรษที ่15 ส าหรบัเป็นทีป่ระทบัของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจกัรพรรด ิMAXIMILIAN 

และใหอ้ิสระเดนิเล่นภายในเมอืงเกา่  และเมนูขาหมูเยอรมนัจะสลบัไปทานมือ้อื่นแทน *** 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย จา ก นั้ น น าท่ า น อ อ ก เดิน ท า ง สู่  เ มื อ ง ก าร์มิช  พ าร์ เ ท่น  เ คีย ร ์ เ ช่น  (GARMISCH 

PARTENKIRCHEN) ระหว่างทางผ่านเมอืงโอเบอรามาเกา เมอืงเล็กๆทีแ่สนจะน่ารัก อาคารบา้นเรอืน

ลว้นประดับไปดว้ยภาพเขยีนสเีกีย่วกับครสิตศ์าสนา รา้นรวงลว้นแต่จ าหน่ายของทีร่ะลึกส าหรับศาสนิก

ชน เหตุเพราะเคยไดรั้บภัยพิบัตจิากโรครา้ย 

ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั MERCURE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4 ขึน้รถไฟไตเ่ขาสูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่– ทิทิเซ ่(ป่าด า) – ไฟรบ์วรก์ 

 เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ สถานรีถไฟซุกสปิตเซ่ เพือ่โดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

(ZUGSPITZE) ภูเขาทีสู่งท ีสุ่ดในเยอรมัน ใหท้่านชืน่ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถึง

ลานหมิะบนความสูงระดับ 2,000เมตร น าทา่นเปลี่ยนเป็น กระเชา้เคเบลิคาร ์เพื่อไต่ระดับความสูงสู่

ระดับความสูง 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และ

บนยอดเขาซุกสปิตเซ่ นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมันและออสเตรยี 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงททิเิซ่ (TITISE) เมอืงรมิทะเลสาปทีตั่ง้อยู่ในเขตป่าด า (BLACK FOREST) 

ใหท้่านไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนยีภาพของทะเลสาบที่ม ีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บน

ภูเขา ทีเ่รยีกว่า แบล็กฟอเรสต ์สถานทีอ่ันเป็นตน้ก าเนดินาฬิกากุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็ก



 

ฟอเรสอันขึน้ชือ่ ณ เมอืงตน้ต ารับตามอัธยาศัย และเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึ หลังอาหาร

น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงไฟรบู์วรก์ (FREIBURG) 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั STADT  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5 ไฟรบ์วรก์ – สตราบูรก์ – รคิเวียร ์– กอลมาร ์– มูว์ลูซ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสตราสบูร์ก (STRASBOURG) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแห่ง

แควน้อลัซาส (ALSZCE) ทีม่ ี2 วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและเยอรมน ีเนือ่งจากผลัดกันอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมา สตราสบูร์ก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็น

ร่องรอยประวัตศิาสตรใ์หช้าวเมอืงปัจจุบันไดช้ื่นชม น าท่าน

ชม ยา่นรมิน า้ฝร ัง่เศสนอ้ย หรือ  LA PETITE FRANCE 

หรอื LITTLE FRANCE เป็นย่านเก่าแก่ท ีตั่ง้อยู่ท ีเ่กาะใหญ่ 

กร็องดีล (GRANDE ÎLE ) บนถนน RUE DES MOULINS 

พื้นทีป่ระวัตศิาสตรแ์ห่งนีล้อ้มรอบไปดว้ยแม่น ้าอ ิล (RIVER 

III) ทัง้สีด่า้น นับว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเท ีย่วของเมอืงสต

ราซบู์รท์ ีม่ชีือ่เสยีงอย่างมาก เป็นหนึง่ในจุดส าคัญทีสุ่ดของเมอืงนี ้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม

บา้นเรอืนรมิน ้าต่างๆ อกีทัง้ยังไดรั้บการลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ดว้ย 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

บา่ย เดนิทางต่อสู่ เมอืงรคิวรี ์(RIQUEWIHR) เมอืงในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อัลซาคทีม่ชีือ่เสียงใน

ฝร่ังเศส น่ังรถผ่านชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตามแนวไหล่เขาทีล่ดหล่ันไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดิน

เล่นในตัวเมอืงเก่าท ีม่ขีนาดเล็กกะทัดรัด แต่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้น

จะคลา้ยกับเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยู่ในเมอืงแห่งเทพนยิาย เนือ่งจากบา้นเกอืบทุกหลังจะตกแต่ง และ

ประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิน้เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อ

สู่ เมอืงกอลมาร ์(COLMAR) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของไวนแ์ห่งแควน้อาลซัส (CAPITALE DES 

VINS D’ALSACE) เป็นเมอืงที่ม ีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ 

โดยเฉพาะในตัวเมอืงเก่าท ีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภัณฑ ์ครสิตศ์าสน

สถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอ้ย่างดีสุดแห่งหนึ่งใน

ประเทศ เมอืงนีม้คีลองตัดไปมา จนไดรั้บสมญานามว่า “LITTLE VENICE”  น าท่าน ถา่ยรูปกบั มหา

วหิารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถค์าทอลกิเก่าแก่ขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้จากหนิสชีมพูทัง้หลัง สรา้งขึน้ในราวปี 

ค.ศ. 1234-1365 ถอืเป็นโบสถท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่

สวยงามโอ่อ่า จากนัน้น าท่านดนิทางสู่ เมอืงมูวลู์ซ (MULHOUSE) เมอืงแห่งพิพิธภัณฑ์ยนตกรรม

ของแควน้กรองแตส (GRAND EST) อดตีเมอืงในแควน้อาลซัส ปัจจุบันเมอืงนีเ้ป็นทีตั่ง้ของ พิพิธภัณฑ์

ยานยนตแ์ห่งชาตขิองฝร่ังเศส และยังเป็นทีตั่ง้ของ พิพิธภัณฑร์ถยนตแ์ละรถไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก มูว์

ลูซยังมฉีายาว่า “แมนเชสเตอรข์องฝร่ังเศส” อกีดว้ย 

ค ่า        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั HOLIDAY INN MULHOUSE  หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที่ 6 มูว์ลูซ – เมอืงซุก - แองเกิล้เบริก์ – ขึน้กระเช้าสูย่อดเขาทิตลสิ – ลูเซริน์  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 จากนัน้เดนิทางต่อสู่ เมอืงซุก (ZUG) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทาง

ภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนยีภาพแลว้ เมอืงนียั้งมอีัตราการเก็บ

ภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ีคนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน 

ท่านอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชม 

หอนาฬกิาเมอืงซุก (CLOCK TOWER) แลนดม์ารก์ท ีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเมอืง ดว้ยความสูงของหอ

ถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน ้าตาลของ

บา้นเมอืงสวยงามอย่างยิ่ง มเีวลาใหท้่านเดินขึ้นบันไดสู่จุดชมวิวดา้นบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะ

สามารถเห็นวิวท ี่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล  (ST 

OSWALD'S CHURCH) โบสถศั์กดิส์ทิธิท์ ีส่ าคัญของเมอืง ตัวโบสถส์รา้งขึน้ตั ้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช ้

เวลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมทีส่ าคัญทีสุ่ดในช่วงโกธคิตอนปลายแห่งหนึง่

ในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาวสวสิยังมคีวามเชือ่อกีว่า  ถา้ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจ็บป่วย ถา้

ไดม้าขอพรกับโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วยบรรเทาใหด้ขีึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถา้มพีิธภีายในโบสถ ์อาจไม่ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ขา้ชม) น าทา่นเขา้ชม รา้นท าทองทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในยโุรป ของครอบครัว LOHRI เปิดท า

การตัง้แต่สมัยศัตวรรตที ่16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโป

เลยีน มซุีม้ประตูและเสาโรมัน มรูีปป้ันและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 

ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายาก และบางชิน้มเีพียงชิ้นเดียวในโลก มี

เวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร งานศิลปะล ้าค่าและเครื่องประดับหายากแลว้ ในส่วนของ LOHRI 

STORE ยังมนีาฬิกาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเช่น PATEK PHILIPPE, FRANCK 

MULLER CARTIER , PIAGET, PARMIGIANI FLEURIER, PANERAI, IWC , OMEGA, JAEGER-

LECOULTRE, BLANCPAIN, TAG HEUER ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ ี ่ZUG CHERRY CAKE 

(ZUGER KIRSCHTORTE) จากรา้น SPECK เคก้ท ีม่รีสชาตทิ ีเ่ป็นเอกลักษณ์และมขีายมากว่ารอ้ยปี 

มบุีคคลทีม่ชีือ่เสยีงมากมายต่างเคยลิ้มลองเคก้จากรา้นนี้ เช่น  CHARLIE CHAPLIN, WINSTON 

CHURCHILL หรอืสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมือง

ซุกนีม้กีารท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี,่ บูลเบอรร์ี,่ ราสเบอร์รี่

,ลูกแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์รี่ ท ี่ม ีปลูกมากกว่า 40,000 ตน้ 

จา ก นั้ นน า ท่ า น เ ดิ นท าง สู่  ห มู่บ้ า นแอง เ กิ้ล เบิ ร ์ ก 

(ENGELBERG) ซึง่ตัง้อยู่เชงิขุนเขาทีส่วยงามมรีะดับอกีแห่ง

หนึ่งของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลท์ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศนส์วยงามของทุ่งหญา้ตัดกับหมิะ

อันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น าท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า

ทนัสมยัระบบใหมล่่าสุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนยีภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตาม

เสน้ทางขึน้สู่ ยอดเขาทติลิส (TITLIS)  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย เขา้ชม ถ า้น า้แข็ง (ICE GROTTO) ทีไ่ม่เคยละลายเชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะบนลาน

สก ีสุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทวิทัศนข์องยอดเขาต่างๆ ทีป่กคลุมไปดว้ยหิมะอันขาวโพลน

สรา้งความงดงามใหก้ับขุนเขาเป็นอันมาก ใหเ้วลาท่านเดินขา้ม  ” THE TITLIS CLIFF WALK 

“ สะพานแขวนทีตั่ง้อยู่สูงทีสุ่ดของทวปียุโรป ทีค่วามสูง 3,041 เมตรจากระดับน ้าทะเล สะพานมคีวาม

ยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนยีภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุด

สายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย)  น าท่านเดินทางสู่ 

เมอืงลูเซิรน์ เมอืงท่องเท ีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ท ีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ



 

และขุนเขา จากนัน้พาท่านชม สิงโตหนิแกะสลกั ท ีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึก

ถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชม สะพาน

ไมช้าเปล (CHAPEL BRIDGE) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส์ (REUSS 

RIVER) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดใน

ยุโรป สรา้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวิส ตลอด

แนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, 

นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER เป็น   

ค ่า       อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก IBIS STYLES CITY  หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที่ 7 ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิซูรคิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (TAX REFUND) และ มเีวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่TG 971 

วนัที่ 8 กรุงเทพ 

06.10 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 



 

โปรแกรม : La Petite France and Zugspitze 

เยอรมน ีฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 62 
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 72,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 72,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    10-17, 24-31 ม.ค. 62  
                                   21-28 ก.พ. 62  

  7-14, 21-28 ม.ีค. 62  
  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 59,888.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 59,888.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 36,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงค์อยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเยอรมน ี(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่ว ีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 2,300 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (12 ยูโร) 

 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 24 ยูโร) 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั

เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน  3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท  ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที ่              

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท ี่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 



 

5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่ เหมือนกัน ทั ้งแบบหมู่คณะและยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท ี่

เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป   ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ 

ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่า

ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)    ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและที่น ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ REFUND จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  น่ังท ี ่LONG LEG โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ี่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบ

หอ้งเดีย่ว (SINGLE) ,หอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง 

(TRIPLE ROOM) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่

มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE AIR) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารย ืน่วซ่ีาและการย ืน่ขอว ีซ่า 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยืน่วซ่ีาเดีย่วแสดงตนทีส่ถานทูตเยอรมน ี *** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอื

ส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย)  ***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่

ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา

ศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทาง

บรษิทัใหท้ราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ 

ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจ

ไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู้

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5X2 นิว้ ใบหนา้ 90 % ของพืน้ที่รูปถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ย

ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแว่นตา  คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหูทัง้ 2 

ขา้ง, หา้มตกแตง่รูป, รูปไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นั้น 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ เพือ่ความถูกตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ด ินทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและ

สดัส่วนใบหนา้ 90% 



 

ตอ้งมีอายไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซา่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงินในบัญชภีายใน 15 วัน กอ่นวันนัดสัมภาษณ์  

5. หากมีการตอ่เลม่จากสมุดเลม่เกา่ กรุณาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคา้มีการแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื่องดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัด

สัมภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชีออก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีตดิลบ บญัชีฝากประจ า, บญัชีกระแสรายวนั 

บญัชีสหกรณ์ออมทรพัย์ พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบัิตร (กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้มี) 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

**กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับุตรที่สถานทูตดว้ย** 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 



 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ...............................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบัุน........................................................................................................ 

13. ชือ่บริษัททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)............................................. 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 



 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................  

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่ม ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

ทัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง

เท่าน ัน้ 

 

 

 

 

 

 
 

 


