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อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมน ี  
8 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

 

  

 

        

 

น ำทำ่นเดนิทำงกับสำยกำรบนิไทยตรงสู่มหำนครแหง่แฟช่ันมิลาน (Milan)  เมืองหลวงแหง่แฟช่ัน ขึน้กระเชำ้

ลอยฟ้ำทันสมัยระบบใหม่ลำ่สดุหมุน 360 องศำ ส ู่ยอดเขาทิตลสิ (Titlis) ของสวิส เที่ยว 4 เมืองโรแมนติค

แหง่ฝร่ังเศสทีซ่ ่อนตัวรอตอ้นรับนักทอ่งเที่ยวมำชมอำคำรไมโ้บรำณที่แต่งแตม้ดว้ยสีสันสสีดใส ณ กอลมาร ์

(Colmar), หมู ่บ ้าน ออง กีเช ม  (Eguisheim), หมู ่บ ้ านริค วี ร์  (Riquewihr) และ  สตราสบู ร์ก 

(Strasbourg) ชมควำมยิ่งใหญแ่ละงดงำมของปราสาทไฮเดลเบริก์ (Heidelberg Castle) ปรำสำทสรำ้ง

ดว้ยหนิทรำยสแีดงซึ่งมีอำยุกว่ำ 900 ปี เขา้ชมพพิิธภณัฑ์รถพอร์ช( Porsche museum)ที่เมอืงชตุทท์
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การท์ (Stuttgart)   เดนิเลน่เมอืงทิทิเซ ่(Titisee) เมืองริมทะเลสำปทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่ำด ำ (Black Forest) 

เยอืนเมอืงลนิเดา (Lindau) ทีไ่ดรั้บกำรยกยอ่งใหเ้ป็น "แชงกรีลำ" แหง่เยอรมนี 

 

ก าหนดการเดนิทาง                      31 ต.ค.-7 พ.ย. 2559  

                                                    9-16, 21-28 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค.2559 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 

เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง          มลิาน – ดูโอโมม่ลิาน – แองเกิล้เบริก์ 

00.40 น. ออกเดนิทำงสู่เมอืงมลิำน ประเทศอติำล ีโดยเทีย่วบนิ TG940 

***ต ัง้แตว่นัที ่31 ต.ค. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 00.35 น. และถงึ

มลิาน เวลา 07.10 น.*** 

 

07.35 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมืองมลิาน ประเทศอิตาลี (เวลำทอ้งถ ิน่ชำ้

กว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเวลำในวันที่ 30 ตุลำคม 2559 โดยเวลำ

ทอ้งถ ิ่นชำ้กว่ำประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น ำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ศุลกำกร จำกนัน้เดนิทำงสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว่้ำ เป็นเมอืง

หลวงแห่งแฟช่ันของโลก น ำท่ำนถ่ายรูปกบัชมมหาวิหารแหง่เมืองมลิาน 

(Duomo di Milano) ท ีส่รำ้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสำนกัน ชมควำม

งดงำมอันน่ำอัศจรรย์  ของสถำปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร 

น ำท่ำนชม แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ซึง่นับว่ำเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ ีส่วยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ท ีสุ่ดในเมอืงมลิำน 

อนุสำวรยี์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่กำรรวมชำตหัิวเมอืงต่ำงๆ

ในอติำล ีและอนุสำวรยี์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่ำน คอืลโีอนำรโ์ด 

ดำรว์นิซี ่ท ีอ่ยู่ในบรเิวณ ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำล่ำ   

ระยะทำง 50 กม.

ใชเ้วลำประมำณ 

40 นำท ี

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิขำ้มพรหมแดนอติำล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพื่อเดนิทำงสู่หมูบ่า้น

แองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยู่เชิงขุนเขำที่สวยงำมมรีะดับอกีแห่งหนึ่ง

ของเทอืกเขำแอลป์  ผ่ำนเสน้ทำงไฮไลทข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์และวิวทวิทัศน์

ระยะทำง 248 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3.45ช.ม. 
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สวยงำมของทุ่งหญำ้ตัดกับหมิะอันขำวโพลนปกคลุมยอดเขำ  

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง   

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก  TERRACE HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง            หมูบ่า้นแองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทิตลสิ – ลูเซริน์ – ทิทิเซ ่

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่่าสุดหมุน 360 องศา รอบตวั

เอง ชมทัศนยีภำพอันตระกำรตำไดร้อบทศิทำงตำมเสน้ทำงขึน้สู่ยอดเขาทติลิส 

(Titlis) เขำ้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลำย  เชิญเพลิดเพลิน

สนุกสนำนกับกำรเล่นหิมะบนลำนสก ีสุดแสนประทับใจเป็นอย่ำงยิ่ง ชมทิวทัศน์

ของยอดเขำต่ำงๆ ทีป่กคลุมไปดว้ยหิมะอันขำวโพลนสรำ้งควำมงดงำมใหก้ับ

ขุนเขำเป็นอันมำก น ำท่ำนลงจำกเขำเพื่อเดินทำงสู่เมืองลูเซิร ์น (Lucerne) 

เมอืงท่องเท ี่ยวยอดนยิมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ ท ีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสำบและขุนเขำ 

ระยะทำง 35 กม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 45 นำท ี

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ิอำหำรจนี  

บา่ย จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท ีแ่กะสลัก

บนผำหนิธรรมชำต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอย่ำงกลำ้หำญของทหำร

สวสิ จำกเหตุกำรปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น ้ารอยส์ 

(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพำน

ไมท้ ีม่หีลังคำทีเ่ก่ำแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรำ้งขึน้เม ือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุม

สะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน ถงึเวลำอันสมควร 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงททิเิซ่ (Titisee)  เมอืงรมิทะเลสำปทีตั่ง้อยู่ในเขตป่ำด ำ 

(Black Forest) ใหท้่ำนไดอ้สิระชมควำมงำมของบำ้นเรอืน ชมทัศนยีภำพของ

ทะเลสำบทีม่ฉีำกหลังเป็นป่ำสนอยู่บนภูเขำ ทีเ่รยีกว่ำ แบล็กฟอเรสต ์สถำนทีอ่ัน

เป็นตน้ก ำเนิดนำฬิกำกุ๊กกู ใหท้่ำนไดม้โีอกำสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขึน้ชือ่ ณ 

เมอืงตน้ต ำรับตำมอัธยำศัย และเพลดิเพลนิกับกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ท ีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ระยะทำง 149 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2.30 ชม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก   HOFGUT STERNEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง          ทิทิเซ ่– อองกเีชม – กอลมาร ์– รคิวีร ์– สตราสบูรก์  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนออกเดินทำงขำ้มพรมแดนเขำ้สู่ประเทศฝร่ังเศส ใหท้่ำนไดช้มหมู่บา้น

อองกเีชม (Eguisheim) ประเทศฝร่ังเศส หมู่บำ้นทีไ่ดรั้บกำรขนำนนำมว่ำเป็น 

ระยะทำง 106 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 ชม. 
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“อกีหนึง่หมู่บำ้นทีส่วยทีสุ่ดของฝร่ังเศส” อกีทัง้ยังเป็นหมู่บำ้นทีไ่ดรั้บควำมนยิมใน

หมู่นักท่องเท ีย่วแห่งหนึง่ของแควน้อัลซำสอกีดว้ย ท่ำนจะไดช้มชมควำมงดงำม

ไปตำมถนนกอ้นกรวดอันคดเคีย้วของหมู่บำ้น ตื่นตำไปกับควำมงดงำมของเหล่ำ

อำคำร บำ้นเรอืนทียั่งคงกลิน่อำยควำมเป็นยุคกลำงไวเ้ป็นอย่ำงด ี ชมควำมเก่ำแก่

ของอำคำรไมโ้บรำณทีแ่ต่งแตม้ดว้ยสีสันสีสดใส  และเดนิลัดเลำะไปชมหมู่

ดอกไมห้ลำกสสัีนทีอ่อกดอกชูช่อตำมระเบยีงบำ้น และชมลำนน ้ำพุท ีส่รำ้งในแบบ

เรเนสซองส์ อ ีกหนึง่จุดท่องเท ีย่วท ี่หลำยคนอำจบ่นเสียดำย ถำ้หำกไม่ไดไ้ป

เยือน  จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ทีไ่ดช้ื่อว่ำเป็น

เมอืงหลวงของไวน์แห่งแควน้อำลซัส (Capitale des Vins d'Alsace) เป็น

เมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในกำรอนุรักษ์เมอืงใหค้งบรรยำกำศของเมอืงโบรำณ โดยเฉพำะ

ในตัวเมอืงเก่ำท ีเ่รยีงรำยไปดว้ยเรอืนไมเ้ก่ำแก่ รำ้นคำ้สวยงำม โบสถ ์พิพิธภัณฑ ์

ครสิตศ์ำสนสถำน และรำ้นคำ้และทีอ่ยู่ อำศัยทีค่งสภำพเหมอืนเมอืงในยุคกลำง

ไดอ้ย่ำงดสุีดแห่งหนึ่งในประเทศ เมอืงนีม้ ีคลองตัดไปมำ จนไดรั้บสมญำนำมว่ำ 

“Little Venice”  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับ มหาวิหารเซ็นตม์ารต์นิ โบสถค์ำทอลิก

เก่ำแก่ขนำดใหญ่ที่สรำ้งขึน้จำกหนิสีชมพูทัง้หลัง สรำ้งขึน้ในรำวปี ค.ศ. 1234-

1365 ถอืเป็นโบสถท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงกอลมำร ์สรำ้งดว้ยสถำปัตยกรรมสไตล์

โกธคิทีส่วยงำมโอ่อ่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 10 กม. 

ใชเ้วลำประมำณ 

15 นำท ี

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง  

บา่ย น ำท่ ำนเดินทำงสู่เมืองริควีร ์ (Riquewihr) เมืองในเสน้ทำงสำยไวน์แห่ง

แควน้อัลซำคทีม่ชีือ่เสยีงในฝร่ังเศส น่ังรถผ่ำนชมบรเิวณไร่องุ่นทีป่ลูกกันตำมแนว

ไหล่เขำที่ลดหล่ันไปมำ ก่อนน ำท่ำนเขำ้ไปเดนิเล่นในตัวเมืองเก่ำท ีม่ ีขนำดเล็ก

กะทัดรัด แต่ไดรั้บกำรอนุรักษ์ไวอ้ย่ำงสวยงำม บรรยำกำศภำยในหมู่บำ้นจะคลำ้ย

กับเดนิเขำ้ไปเหมอืนหลงอยู่ในเมอืงแห่งเทพนยิำย เนือ่งจำกบำ้นเกอืบทุกหลังจะ

ตกแต่ง และประดับประดำดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตำหรอืของชิน้เล็กชิน้นอ้ยทีน่่ำรักๆเต็ม

ไปหมด แลว้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือ งสตราสบูร์ก (Strasbourg) ประเทศ

ฝร่ังเศส เมอืงหลวงแห่งแควน้อัลซำส (Alszce) ทีม่ ี 2 วัฒนธรรม คอืฝร่ังเศสและ

เยอรมน ีเนื่องจำกผลัดกันอยู่ภำยใตก้ำรปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลับกันไปมำ 

สตรำสบูรก์เป็นเมอืงใหญ่มีสถำปัตยกรรมสมัยโบรำณเป็นร่องรอยประวัตศิำสตรใ์ห ้

ชำวเมืองปัจจุบันไดช้ื่นชม ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียนเป็นเมอืงมรดกโลก (World 

Heritage Site) จำกองคก์ำรยูเนสโก ในปี ค.ศ.1988 

ระยะทำง 14 กม. 

ใชเ้วลำประมำณ 

20 นำท ี

 

 

 

 

 

ระยะทำง 135 กม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ช.ม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมอืง   

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก  HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง      ชมเมอืงสตราสบูรก์ – ไฮเดลเบริก์ – ชตุทท์การท์  
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เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนชมย่ำน La Petite France (ปารีสน้อย)  ตั ้งอยู่ริมฝ่ังสองแม่น ้ำ มี

ลักษณะเป็นพื้นท ีล่อ้มรอบดว้ยแม่น ้ำอลิลท์ัง้สีด่ำ้นและมเีสน้ทำงคูคลองเชือ่มต่อ

กันไปมำกมำย บรเิวณใกลเ้คยีงเป็นเกำะทีม่สีะพำนเป็นตัวเชือ่มต่อไปยังพืน้ท ีส่่วน

อืน่ๆของเมอืง บรเิวณย่ำนนีม้ ีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลำดดว้ยหิน

กรวด มบีำ้นไมโ้บรำณสไตลอ์ัลซำส (Alsace) ลักษณะครึง่ปูนครึง่ไมท้ ีส่วยงำม 

น ำท่ำนถ่ำยรูปกับมหาวหิารนอรท์เทอดาม (Notre Dame de Strasbourg) 

ไดรั้บกำรยกย่องใหเ้ป็นมหำวหิำรทีด่ที ีสุ่ดแห่งหนึง่ของยุโรปและมยีอดโดมสูงถ ึง 

142 เมตร เป็นสถำปัตยกรรมแบบโกธคิ สรำ้งดว้ยหนิทรำยสีชมพูทัง้หลังโดยใช ้

เวลำในกำรก่อสรำ้งนำนกว่ำ 227 ปี ถอืเป็นวหิำรทีสู่งท ีสุ่ดอันดับทีห่กของโลก 

จำกนัน้น ำท่ำนออกเดนิทำงโดยรถโคช้สู่ เมอืงไฮเดลเบริก์ (Heidelberg) เป็น

เมอืงที่สุดแสนโรแมนตกิ ตั้งอยู่บรเิวณฝ่ังแม่น ้ำเน็กคำร ์(Neckar River) อดีต

เมอืงศูนย์กลำงกำรศกึษำทีส่ ำคัญของเยอรมัน เป็นทีตั่ง้ของมหำวทิยำลัยไฮเด

ลเบริก์ ซึง่เป็นมหำวทิยำลัยแห่งแรกของเยอรมัน ดว้ยควำมสวยงำมของเมอืงนี้

ท ำใหม้นัีกท่องเท ีย่วนับลำ้นคนในแต่ละปีตอ้งมำเยือนเมอืงแห่งนีแ้ลว้น ำท่ำนผ่ำน

ชมย่ำนกำรคำ้และแหล่งรวมของนักศกึษำนำนำชำต ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 133 กม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 2 ช.ม. 

เทีย่ง 
 

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรไทย  

บา่ย จำกนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ท ีส่รำ้งขึน้อยู่

บนเชงิเขำเหนอืแม่น ้ำเน็กคำร ์ซึง่สำมำรถมองเห็นววิทวิทัศนข์องเมอืงไดโ้ดยรอบ 

โดยตัวปรำสำทสรำ้งดว้ยหินทรำยสีแดงซึง่ม ีอำยุกว่ำ 900 ปี ชมประตูคนืเดยีว

(Elisabeth’s Gate)     ทีส่รำ้งขึน้โดยค ำส่ังของพระเจำ้เฟเดอริก ท ีส่รำ้งเพื่อ

เป็นของขวัญวันเกดิแด่ พระมเหส ีอลซิำเบธ ซึง่สรำ้งเสร็จภำยในคนืเดยีว จำกนัน้

ชมถงัไวน์ทีใ่หญท่ี่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร จำกนั้นน ำท่ำน

เดนิทำงสู่เมอืงชตุททก์ารท์ (Stuttgart) เป็นอกีเมอืงท่องเท ีย่วท ีส่ำมำรถใหผู้ ้

มำเยือนหลงเสน่หไ์ดง่้ำย  

ระยะทำง 120 กม.

ใชเ้วลำประมำณ    

1.45 ช.ม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก  MERCURE STUTTGART DE MESSE  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หกของการเดนิทาง             ชตุทท์การท์ – พพิธิภณัฑร์ถพอรช์ – ลนิเดา – การม์ชิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น ำท่ำนเข้าชมพิพิธภณัฑ์รถพอรช์  (Porsche museum) ที่ท ี่คุณจะได ้

ศกึษำประวัติศำสตร์ท ี่สมบูรณ์ของผูผ้ลิตรถยนต์หรูรำยนี้ ชมพัฒนำกำรของ

รถยนตพ์อร์ช เรยีนรูเ้ทคโนโลยีรถสปอรต์ และดูกำรท ำงำนจรงิของช่ำงเครือ่งใน
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(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

บรษัิท ชมคอลเล็กชันขนำดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยกำรออกแบบ P1 รถพอรช์คันแรก

ของโลกจำกปี 1898 ชมรถพอรช์ Porsche 1939 Type 64 ตัวถังโฉบเฉีย่วท ีท่ ำ

จำกอะลูมเินยีมและใชห้ลักกำรอำกำศพลศำสตรข์องรถแข่งคันนี ้เป็นตน้แบบของ

กำรออกแบบรถพอรช์อกีมำกมำยในเวลำต่อมำ ชมรถคันแรกทีต่ดิยี่หอ้พอรช์ น่ัน

คือ  Porsche 356/1 จำกปี 1948 จำก นั้นน ำท่ ำนเดินทำง สู่เมือ งลินเดา 

(Lindau) 

 

 

 

ระยะทำง 207 กม.

ใชเ้วลำประมำณ    

2.20 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี   

บา่ย น าท่านชมเมืองลินเดา (Lindau) ไดรั้บกำรยกย่องจำกนักท่องเท ี่ยวใหเ้ป็น 

"แชงกรลีำ" แห่งเยอรมน ีตัง้อยู่ในเขตชำยแดนระหว่ำงสำมประเทศ คอืออสเตรยี 

เยอรมนี และสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเกำะซุกตัวอ ยู่ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ ( 

Lake Constance) โดยบรเิวณดำ้นหนำ้เมอืง จะเป็นท่ำเรอืท ีม่ปีระตมิำกรรมรูป

สงิโตตัง้ตระหง่ำน เคยีงคู่กับประภำคำรบำวำเรยี ซึ่งสรำ้งขึน้เป็นสัญลักษณ์โดด

เด่น เท ีย่วชมเมอืงถ่ำยภำพกับศาลากลางเกา่ (Altes Rathaus) ประจ ำเมอืง

ลิน เดำและ โรงแ รมห รูห รำ และช ้อปป้ิงถนนสำยหลั กชื่อ  "แมกซิ มิ

ลเลี่ยน" จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงการม์ชิ พารเ์ทน่เคยีรเ์ชน่ (Garmish 

Partenkirchen) 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 153 กม.

ใชเ้วลำประมำณ 

2.10 ช.ม. 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรทอ้งถ ิน่  

 น ำคณะเขำ้สู่ท ีพั่ก   MERCURE GARMISCH PARTENKIRCHEN หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง        การม์ชิ – มวินคิ – สนามบนิ  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินมิวนิค เพื่อใหท้่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภำษี (Tax 

Refund) และไดช้อ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี  

ระยะทำง 89 กม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.15ช.ม. 

14.25 น. ออกเดนิทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG 925 

***ต ัง้แตว่นัที ่31 ต.ค. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 13.35 น. และถงึ

กรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง     กรุงเทพฯ 

06.05 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหำนคร ดว้ยควำมสวัสดภิำพ    
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนัดหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่ำนจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ้ำเงนิ) เดนิทำง หำก

ท่ำนถูกปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำค่ำบรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วันก่อนกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมน ี  

8 วนั 5 คนื  
โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 

ก าหนดการเดนิทาง        31 ต.ค.-7 พ.ย. 2559  

                                                    9-16, 21-28 พ.ย. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค.2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 66,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่ำน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 66,900.- 

เด็ก (อำยุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่ำน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  66,900.- 
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(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 2,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ และน ้ำหนักกะเป๋ำ ไม่เกนิ 30 

กก.   (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท ีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเท ีย่วตำมรำยกำร 

7. ค่ำค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำเขำ้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่ำทปิพนักงำนขับรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 
11.ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
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อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่ำโทรศัพท ์, ค่ำซักรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

ค่ำน ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมค่ีำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร) 

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพื่อท ำกำรจองควิยื่นวซ่ีำ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท ี ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยื่นวซ่ีำในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท ี ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผูีต้อ้งกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวก

ในกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยใน

ครอบครัวของท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. กำรพิจำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มใิช่บรษัิททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร

พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้ 
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2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวซ่ีำ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวซ่ีำทีค่่อนขำ้ง

นำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัตวิซ่ีำได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงที่ศกึษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ ำนักหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนังสอื

เดนิทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซ่ีำไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสูญหำย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉกีขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ย 

      สำเหตุใด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำเดนิทำง   

2.   หำกต๋ัวเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่ำใชจ่้ำยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เช่น   

      สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทำงเจำ้หนำ้ท ีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำง

อืน่ท ีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่น

กำรเดนิทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคนืไดค้อื ค่ำธรรมเนยีมใน

กำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีมวซ่ีำตำมทีส่ถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ำวซ่ีำและค่ำบรกิำรยื่นวซ่ีำ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  

3. กรณีท ีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และไม่ม ี

อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ย ืน่วซี่าเด ีย่วแสดงตนท ีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ  

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

                                                                                                                                                     

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมีหนำ้เหลอืส ำหรับประทับวีซำ่อยำ่งนอ้ย 2 

หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำงจะตอ้ง

ไม่ช ำรุด(หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วีซำ่ดว้ย)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Ger Italy Swit Fran 61481-NOV-8D-TG-W07 

2. รูปถา่ย รูปถำ่ยส ีหนำ้ตรงขนำด 1.5x2 นิว้ ใบหนา้ 90 เปอรเ์ซ็นตข์อง

พืน้ที่รูปถา่ย จ ำนวน 2 ใบ หา้มตกแตง่รูป ถำ่ยจำกรำ้นถำ่ยรูปเทำ่นั้น  

หา้มสวมแว่นตา  หรอืเครือ่งประดบั , ตอ้งไมเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถา่ยในสถานฑูตนะคะ 180 บาทจ านวน 4 รูปนะ

คะ 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทำง

เป็นกรรมกำรหรือหุน้สว่น อำยไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมำยชีแ้จงกำรท ำงำน พรอ้มเอกสำรประกอบ เชน่ รูปถำ่ยรำ้น สัญญำ

เชำ่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบริษัทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอร์ต  

ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ ืน่) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู่

เป็นภำษำอังกฤษเทำ่นั้น (สถำนทตูไม่รับเอกสำรทีเ่ป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่ำเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้ง

มีอำยไุม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วีซำ่) 

- กรณีที่เกษยีณอายุจากงานราชการ กรุณำแนบส ำเนำบัตรขำ้รำชกำรบ ำนำญมำดว้ย 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ถำ่ยส ำเนำยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคำ้

ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรือถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงินในบัญชภีำยใน 15 วัน กอ่น

วันนัดสัมภำษณ์  

ยอดเงนิสุดท้ายที่ลูกคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื่น ตอ้งมยีอดเงนิที่ครอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ยนะคะ  

*** ไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และฝากประจ า *** 

 

 

 หำกมีกำรตอ่เลม่จำกสมุดเลม่เกำ่ กรุณำถำ่ยส ำเนำมำทัง้ 2 เลม่ 

 หำกในส ำเนำบัญชบีุ๊คแบ๊งคข์องลกูคำ้มีกำรแสดงยอดเงินไม่ครบ 6 เดอืนลำ่สดุ 

(เดอืนตอ่เนื่องดว้ยนะคะ) แนะน ำใหข้อเป็น STATEMENT จำกทำงธนำคำร พรอ้ม

ปรับยอดเงิน 15 วันกอ่นวันนัดสัมภำษณ์ 

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใช้จา่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท ำเป็นหนังสอืรับรองคำ่ใชจ้ำ่ย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นั้น ระบชุือ่เจำ้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอก

สดัส่วนใบหนา้ 90% 
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คำ่ใชจ้ำ่ยใหโ้ดยชัดเจนฉบับภำษำอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตำมหนำ้พำสปอร์ต 

 

5. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ)พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือ

หนำ้พำสปอร์ตบดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด

ว่ำฝ่ำยใดเป็นผูม้ีอ ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิำและมำรดำเซ็นชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พรอ้มกับ

เดนิทำงมำสัมภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 

 
ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
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4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………………….. 

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

7. สัญชำตปัิจจบัุน ...............................สัญชำตโิดยก ำเนิด หำกตำ่งจำกปัจจบัุน…………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)        แตง่งำน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว์ กรุณำกรอก ชือ่ตัว นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้ีอ ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

    หมำยเลขโทรศัพทม์ือถอื..................................................... 

12. อำชพีปัจจบัุน........................................................................................................  

13. ชือ่บริษัททีท่ ำงำน ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรียน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

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

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

14. วีซำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

             ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที่

.............................................. 

 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิ้วมือเพือ่กำรขอวีซำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบวัุนที ่หำก

ทรำบ)................................................  
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16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวีซำ่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซำ่เอง   มีผูอ้ื่นออกให(้ญำต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณำระบชุือ่ 

...................................................... 

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมีผูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ทัง้สิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทาง

เท่าน ัน้ 

 

 

 


