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La Petite France and Zugspitze 
เยอรมน ีฝร ัง่เศส สวติเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

• บนิตรงสูม่หานครมวินคิ (Minich) เมอืงหลวงแหง่แควน้บาวาเรยี 
• เขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน ์ (Neuschwanstein Castle) ตน้แบบปราสาทดสินยีแ์ลนด ์
• ชมความงามยอดเขาซุกสปิตเซ ่(Zugspitze) ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมน ี
• เยอืน 3 เมอืงไฮไลทแ์ควน้อลัซาสประเทศฝร ัง่เศส สตารบ์รูก์ รคิเวยีร ์กอลมาร ์

• ขึน้กระเชา้สูห่มนุรอบตวั 360 องศา สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis)   

          เมนพูเิศษ  ขาหมเูยอรมนั และ หอยเอสคาโก ้
 
 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 59,888.- 

ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง        
 
วนัที ่  26 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 28 ธ.ค.-4 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 62 72,900.- 

วนัที ่  10-17, 24-31 ม.ค. 62 59,888.- 

วนัที ่  21-28 ก.พ. 62 59,888.- 

วนัที ่  7-14, 21-28 ม.ีค. 62 59,888.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. กรงุเทพฯ – มวินคิ – BMW Welt - จตรัุสมาเรยีนพลาสท ์– ฟสุเซน่ ✈ O O HIRSCH 

3. ฟสุเซน่ –ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิพารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ O O O MERCURE 

4. ขึน้รถไฟไตเ่ขาสูย่อดเขาซกุสปิตเซ ่– ททิเิซ ่(ป่าด า) – ไฟรบ์วรก์ O O O  STADT 

5. ไฟรบ์วรก์ – สตราบรูก์ – รคิเวยีร ์– กอลมาร ์– มวูล์ซู O O O 
HOLIDAY INN 
MULHOUSE   

6. 
มวูล์ซู – เมอืงซกุ - แองเกิล้เบริก์ – ขึน้กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ  
– ลเูซริน์ 

O O X IBIS STYLES CITY 

7. ลเูซริน์ - สนามบนิซรูคิ O ✈ ✈  

8. กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ  

21.50 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์Dสายการ

บนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ – มวินคิ – BMW Welt  - จตรุสัมาเรยีนพลาสท ์– ฟสุเซน่ 

00.50 น.
  

ออกเดนิทางสูม่วินคิ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 924     

06.45 น.
  

ถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋

โมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศ

เยอรมนี  เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรล์นิและฮมับรูก์) เป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบา

วาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี 

จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ 

ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์  น าท่านเขา้สูโ่ลกแห่งยนตรกรรมของ BMW Welt   

ทีจ่ัดแสดงอยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่กว่า 25,000 ตรม. ตัง้อยูต่ดิกับอาคารส านักงานใหญ่ของ BMW 

ทา่นจะไดช้มรถยนตใ์นเครอืของ BMW ไมว่า่จะเป็น BMW, MINI รวมทัง้ Rolls-Royce จะมรีถยนตแ์ทบ

ทกุรุน่จัดแสดงอยู ่โดยพืน้ทีใ่น BMW Welt จะถกูแบง่ออกเป็นพืน้ทีต่า่งๆ ในการจัดแสดงรถยนต ์BMW 

โมเดลปัจจบุนัทกุซรียี,์ โซนมอเตอรไ์ซค ์BMW, โซน MINI Exhibition, โซน Rolls-Royce Exhibition 

และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ในโชวร์มู  
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กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนคร

มวินคิ บรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้

ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่วรอ

คอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. จากนัน้

เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นที่ตัง้ปราสาทของ

กษัตรยิบ์าวาเรีย  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที่มคีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืง

สดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพัก

ขนถา่ยสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIRSCH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิพารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein 

Castle) น าชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทราในดสินียแ์ลนด์ ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้

ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย  

หงสข์าว  ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริ

ชารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปราน *** คณะเดนิทางวันที ่30 ธ.ค.- 6 ม.ค. 62 

ปราสาทนอยชวานสไตน ์หยดุท าการ ทางบรษิทัขอคนืเงนิ 15 ยโูร และขอน าทา่นเทีย่วชมเมอืงอนิส์

บรูค (Innsbruck) น าท่านชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของเมอืงอนิส์

บรคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็น

ทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMaximilian และใหอ้สิระเดนิเล่นภายในเมอืงเกา่  

และเมนูขาหมเูยอรมนัจะสลับไปทานมือ้อืน่แทน *** // *** กรณีไมส่ามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานส

ไตนไ์ด ้ทางบรษัิทฯขอน าคณะเขา้ชมภายในปราสาทโฮเฮนชวนเกาและถา่ยรปูดา้นนอกกบัปราสาทนอย

ชวานสไตน ์เป็นการทดแทน *** 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย จากนั้นน าท่านออกเดนิทาง สู่เมอืงการม์ชิ พารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) 

ระหว่างทางผ่านเมอืงโอเบอรามาเกา เมอืงเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบา้นเรือนลว้นประดับไปดว้ย

ภาพเขยีนสเีกีย่วกับครสิตศ์าสนา รา้นรวงลว้นแต่จ าหน่ายของทีร่ะลกึส าหรับศาสนกิชน เหตุเพราะเคย

ไดรั้บภยัพบิตัจิากโรครา้ย 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ขึน้รถไฟไตเ่ขาสูย่อดเขาซุกสปิตเซ ่– ททิเิซ ่(ป่าด า) – ไฟรบ์วรก์ 

 เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ สถานรีถไฟซุกสปิตเซ่ เพื่อโดยสารรถไฟไต่เขาเดินทางขึน้สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 

(zugspitze) ภเูขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนั ใหท้่านชืน่ชมทัศนียภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึลาน

หมิะบนความสงูระดับ 2,000เมตร น าทา่นเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พือ่ไต่ระดับความสงูสูร่ะดับ

ความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงามของเทอืกเขาแอลป์ และบน

ยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิองเยอรมนัและออสเตรยี 
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กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ ่(Titise) เมอืงรมิทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้า่น

ไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบทีม่ฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่

เรยีกวา่ แบล็กฟอเรสต ์สถานทีอ่นัเป็นตน้ก าเนดินาฬกิากุก๊ก ูใหท้า่นไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอนั

ขึน้ชือ่ ณ เมอืงตน้ต ารับตามอัธยาศัย และเพลดิเพลนิกับการเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หลังอาหารน าท่าน

เดนิทางตอ่สูเ่มอืงไฟรบ์วูรก์ (Freiburg) 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก STADT  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: ไฟรบ์วรก์ – สตราบรูก์ – รคิเวยีร ์– กอลมาร ์– มวูล์ซู  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงสตราสบรูก์ (Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อลั

ซาส (Alszce) ทีม่ ี2 วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและเยอรมน ีเนือ่งจากผลัดกนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 

ประเทศนีส้ลับกนัไปมา สตราสบรูก์ เป็นเมอืงใหญม่สีถาปัตยกรรมสมัยโบราณเป็นรอ่งรอยประวัตศิาสตร์

ใหช้าวเมืองปัจจุบันไดช้ืน่ชม น าท่านชมย่านรมิน า้ฝร ัง่เศสนอ้ย หรอื La Petite France หรอื 

Little France เป็นย่านเก่าแก่ที่ตัง้อยู่ที่เกาะใหญ่ กร็องดลี (Grande Île ) บนถนน rue des 

Moulins พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ลอ้มรอบไปดว้ยแม่น า้อลิ (River III) ทั ้งสี่ดา้น นับว่าเป็น

ศูนยก์ลางการท่องเทีย่วของเมอืงสตราซบ์รูท์ีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งมาก เป็นหนึง่ในจุดส าคัญทีส่ดุของเมอืงนี้ 

ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมบา้นเรอืนรมิน ้าต่างๆ อกีทัง้ยังไดรั้บการลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก

โดย UNESCO ดว้ย 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (หอยเอสคาโก)้ 

บา่ย เดนิทางต่อสู่เมอืงรคิวรี  ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวน์แห่งแควน้อัลซาคที่มีชือ่เสยีงใน

ฝร่ังเศส น่ังรถผ่านชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตามแนวไหล่เขาทีล่ดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดนิ

เลน่ในตัวเมอืงเกา่ทีม่ขีนาดเล็กกะทัดรัด แตไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบ่า้น

จะคลา้ยกับเดนิเขา้ไปเหมอืนหลงอยูใ่นเมอืงแห่งเทพนยิาย เนื่องจากบา้นเกอืบทุกหลังจะตกแต่ง และ

ประดับประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรอืของชิน้เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ารักๆเต็มไปหมด จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่

สู่ เมอืงกอลมาร ์(Colmar) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงหลวงของไวน์แห่งแควน้อาลซัส (Capitale des 

Vins d’Alsace) เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงในการอนุรักษ์เมอืงใหค้งบรรยากาศของเมอืงโบราณ โดยเฉพาะ

ในตัวเมอืงเกา่ทีเ่รยีงรายไปดว้ยเรอืนไมเ้กา่แก ่รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พพิธิภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และ

รา้นคา้และที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมอืนเมอืงในยุคกลางไดอ้ย่างดีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ เมอืงนี้มี

คลองตัดไปมา จนไดรั้บสมญานามว่า “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกับ มหาวหิารเซ็นตม์าร์

ตนิ โบสถค์าทอลกิเกา่แกข่นาดใหญท่ีส่รา้งขึน้จากหนิสชีมพทูัง้หลัง สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 

ถอืเป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิทีส่วยงามโออ่า่ จากนัน้

น าท่านดินทางสู่เมอืงมูวล์ูซ (Mulhouse) เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ยนตกรรมของแควน้กรองแตส 

(GRAND EST) อดตีเมอืงในแควน้อาลซสั ปัจจบุนัเมอืงนีเ้ป็นทีต่ัง้ของ พพิธิภณัฑย์านยนตแ์หง่ชาตขิอง

ฝร่ังเศส และยังเป็นที่ตัง้ของ พิพิธภัณฑ์รถยนต์และรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูว์ลูซยังมีฉายาว่า 

“แมนเชสเตอรข์องฝร่ังเศส” อกีดว้ย 

ค า่        รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN MULHOUSE  หรอืเทยีบเทา่   
  

วนัที ่6: มวูล์ซู – เมอืงซุก - แองเก ิล้เบริก์ – ข ึน้กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ – ลเูซริน์  
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เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนยิายตัง้อยูท่างภาค

กลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนยีภาพแลว้ เมอืงนีย้งัมอีตัราการเก็บภาษี

ที่ค่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ิยมของเหล่าเศรษฐ ีคนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยอืน 

ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 ขา้งทาง จนเป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย น าทา่นชมเมอืงชมหอ

นาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 

เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเด่นตัดกับสหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืง

สวยงามอยา่งยิง่ มเีวลาใหท้า่นเดนิขึน้บนัไดสูจ่ดุชมววิดา้นบนของหอนาฬกิา ทีท่า่นจะสามารถเห็นววิที่

สวยงามโดยรอบของเมอืงซกุ น าทา่นเขา้ชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถ์

ศักดิส์ทิธิท์ีส่ าคัญของเมอืง ตัวโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการกอ่สรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็น

หนึง่ในสถาปัตยกรรมทีส่ าคัญทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแห่งหนึง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ ชาว

สวสิยังมคีวามเชือ่อกีว่า  ถา้ใครมเีรือ่งทกุขร์อ้นใดๆ หรอืเจ็บป่วย ถา้ไดม้าขอพรกับโบสถแ์ห่งนี้ จะชว่ย

บรรเทาใหด้ขี ึน้อยา่งรวดเร็ว (กรณีถา้มพีธิภีายในโบสถ ์อาจไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ชม) น าทา่นเขา้ชม

ร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ

ครอบครัว Lohri เปิดท าการตั ้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบ

สถาปัตยกรรมสมยัจักวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสาโรมัน มรีปูปัน้และจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาด

ลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายาก และ

บางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดับหายาก

แลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ี ่Zug Cherry Cake (Zuger 

Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที่มรีสชาตทิี่เป็นเอกลักษณ์และมขีายมากว่ารอ้ยปี มบีุคคลที่มี

ชือ่เสยีงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี้ เชน่ Charlie Chaplin, Winston Churchill หรอืสมเด็จ

พระสันตะปาปาฟรานซสิ โดยเมอืงซกุนี้มกีารท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บลูเบอรร์ี,่ ราสเบอรร์ี,่ลูก

แพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี ่ทีม่ปีลูกมากกว่า 40,000 ตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูห่มูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ 

(Engelberg) ซึง่ตัง้อยู่เชงิขุนเขาที่สวยงามมรีะดับอกีแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทาง

ไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศน์สวยงามของทุ่งหญา้ตัดกับหมิะอันขาวโพลนปกคลุมยอด

เขา น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทัศนยีภาพ

อนัตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทติลสิ (Titlis)  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บา่ย เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ทีไ่มเ่คยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะบนลานสก ี

สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิง่ ชมทวิทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ทีป่กคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้ง

ความงดงามใหก้ับขุนเขาเป็นอันมาก ใหเ้วลาท่านเดนิขา้ม” The TITLIS Cliff Walk “  สะพาน

แขวนทีต่ัง้อยูส่งูทีส่ดุของทวปียโุรป ทีค่วามสงู 3,041 เมตรจากระดับน ้าทะเล สะพานมคีวามยาว 100 

เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา 

(สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย)  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ 

(Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ

ธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใิน

ฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอด



GO3 MUC-TG009    หนา้ 6 จาก 13 

ขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็ค

โกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น   

ค า่       อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES CITY  หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่7: ลเูซริน์ - สนามบนิซูรคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิซรูคิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาใน

การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

13.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่TG 971 

วนัที ่8: กรงุเทพ 

06.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืง

น ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตาม

ความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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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 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 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 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,888.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 36,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GO3 MUC-TG009    หนา้ 8 จาก 13 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

          คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

          คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

           ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

           เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

           เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีส่ญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 2,300 

บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (12 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 24 ยโูร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
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เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี 

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                          

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่

เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมี

อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

……………………………………………………………………………………………………………...... 
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11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................. 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง

ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


