
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
• เดนิเล่นที
หมู่บา้นฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้น

มรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี 

• เข้าชมเหมืองเกลือโบราณ ณ เมืองเบ ิรช์เต็ท

กาเดน้ (Berchtesgaden) 

• เ ข้ า ช ม ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น์

(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบปราสาท

เจา้หญงินทิรา  

• เขา้ชม 3 พระราชวงัอนัโดง่ดงัแหง่แควน้บาวาเรยี

พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ่ (Herrenchiemsee 

Palace ) , พ ร ะ ร า ช ว ั ง ล ิ น เ ด อ ร์ ฮ อ ฟ 

(Linderhof Palace) แล ะพ ระราช ว ังนิม เฟ

นเบริก์ (Nymphenburg Palace) 

•  ขึOนกระเชา้ 360 องศาสูย่อดเขาทติลสิ  

Beautiful 
Bavaria and 
Swiss Alps 

ออสเตรยี เยอรมน ี
สวติเซอรแ์ลนด ์

10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิออสเตรยีนแอร์
ไลน ์(OS) และ สวสิแอร ์(LX) 

เดนิทาง : มถินุายน 62 
ราคาเร ิ
มตน้เพยีง 65,900-  

 

ทวัร์โค้ด: BHT9190579  



 

กาํหนดการเดนิทาง   
วนัที
  10 ม.ิย. – 19 ม.ิย. 62 65,900 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ
า โรงแรมที
พกั 

1 กรงุเทพ  
    

2 
เวยีนนา – ชมกรงุเวยีนา - พระราชวงัเชนิบรนุน ์– 
ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์  O O 

AUSTRIA TREND 
SALZBURG 

WEST 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ – เขา้ชมเหมอืง
เกลอืโบราณ – ลอ่งเรอืทะเลสาบโคนกิ –  
ซาลสบ์วรก์ - Outlet 

O O X 
 
AUSTRIA TREND 

SALZBURG 
WEST 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ซาลสบ์วรก์ – อนิสบ์รกู – ฟสุเซน่ O O   O EURO PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์–  
พระราชวงัลนิเดอรล์อฟ -  มวินคิ O O O 

MERCURE 
MUNCHEN  

SUED MESSE 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 มวินคิ – พระราชวงันมิเฟนเบริก์ – มวินคิ O O X 

MERCURE 
MUNCHEN  

SUED MESSE 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 มวินคิ – วาดซุ – เซนทก์ลัเลน O O O 
RADISSON BLU 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 
เซนทก์ลัเลน - รพัเพอรส์วลิ – โจนา – ซุก –ลเูซริน์ 
– แองเก ิOลเบริก์ O O X 

TERRACE 
หรอืเทยีบเทา่ 

9 แองเก ิOลเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ซูรคิ – สนามบนิ O O  
 

10              กรงุเทพ    
 



 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที
 1 กรงุเทพ  
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ

บนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ประต ู4 แถว G พบเจา้หนา้ที,คอยอํานวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเที,ยวบนิที, OS 026 

วนัที
 2 เวยีนนา – ชมกรงุเวยีนา - พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ฮลัสตทั - ซาลสบ์วรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

05.35 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิ,นชา้กวา่ประเทศไทย 6 

ชั3วโมง และจะเปลี,ยนเป็น 5 ชั3วโมงในวันที, 31 มนีาคม 2562) ผา่นขั <นตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง  นําท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที,แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปรา่ ที,สรา้งขึ<นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 

แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่างสงครามโลกครั <งที, 2 และเปิดใหม่อกีครั <งในปีค.ศ.

1955 ผ่านชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ,งเป็นกลุม่อาคารที,เคยเป็นที,

ประทับของราชสํานักฮัปสบรูก์ มาตั <งแต่ครสิตศ์ตวรรษที, 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที, 20 

จากนั<นนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา ซึ,งพระเจา้คารล์ที, 6 โปรดใหส้รา้งขึ<นในปีค.ศ.1713 เพื,อเป็นการแกบ้นตอ่

ความทุกขย์ากของประชาชน จากนั<นนําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบริ์ก ซึ,งมีประวัตกิารสรา้งมาตั <งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที, 16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึ<นใหม่อย่างสง่างามดว้ย

จํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื,อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชม

ความโออ่่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที,ประทับ ซึ,งไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง 

ซึ,งสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั,งเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืง

ที,ตั <งอยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าว

กันวา่เป็นเมอืงที,โรแมนตกิที,สดุใน Salzkammergut เขตที,อยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี<ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็น

พื<นที,มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที,ยวชมเมือง

เสมอืนหนึ,งทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน  

คํ
า   รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิ,น 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ที
มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขต

เมอืงเกา่ศลิปะบารอคที,ตั <งอยู่บนฝั,งแม่นํ<าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นที,ประทับถาวร

ของอารค์บชิอป และ เป็นศนูยก์ลางทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิที,สําคัญยิ,งของบรรดา

ประเทศที,ใชภ้าษาเยอรมัน 



 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที
 4 ซาลสบ์วรก์ – พระราชวงัแฮเรนเคยีมเซ ่- อนิสบ์รกู – ฟสุเซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที
 3 ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ – เขา้ชมเหมอืงเกลอืโบราณ – ล่องเรอื

ทะเลสาบโคนกิ – ซาลสบ์วรก์ - Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านชมสวนดอกไมม้ริาเบล (Mirabell Garden) ซึ,งเป็นฉากหนึ,งในการถ่ายทํา

ภาพยนตร์เรื,องมนตร์กัเพลงสวรรค ์(The Sound of Music) ที,โด่งดังไปทั,วโลก 

จากนั<นนําทา่นเดนิสูย่า่นเมอืงเกา่ ที,เต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย นําท่านถา่ยรปูคูก่ับบา้นโม

สารท์ ( Wolfgang Amadeus Mozart) นักประพันธด์นตรคีลาสสกิชาวออสเตรยีที,มี

ชื,อเสยีงกอ้งโลก จากนั<นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) 

เมอืงสวยในเขตบาวาเรยีที,หอ้มลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบตา่งๆใหเ้วลา

ท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงที,เดมิเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และการสํารวจหาเกลอืและสนิแร ่

บริเวณเมืองเก่าเต็มไปดว้ยศิลปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที,มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งดว้ยลายปนูสไตลส์ตัดโก ้นําทา่นเขา้เที
ยวชมเหมอืงเกลอื

โบราณ Salzbergwerk ที,สรา้งตั <งแต่ ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดว้ย ขั <นตอนการ

ทําเหมอืงเกลอืในสมัยกอ่นที,น่าทึ,ง และ นําท่านล่องเรอืทะเลสาบใตภ้เูขา ที,งดงาม นํ<าใส

ราวกบักระจก ชมบรรยากาศของสว่นตา่งๆในเหมอืงราวกบัอยูใ่นเหมอืงจรงิเมื,อ 500 ปีกอ่น 

ภายใตอ้ณุหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิ,น (ขาหมเูยอรมนั) 

บา่ย 

 

หลังจากนั<นนําท่านล่องเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบโคนกิ (Konigsee) ที,

แปลวา่ทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบที,มคีวามลกึที,สดุและเป็นทะเลสาบที,ไดช้ื,อ

วา่นํ<าใสที,สดุในเยอรมนี เป็นฟยอรด์งดงามที,สดุในเยอรมนี แหล่งกําเนดิมาจากการละลาย

ของหมิะบนยอดเขา ตัวทะเลสาบสเีขยีวมรกตตัดกับสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอลป์

เป็นฉากหลัง จากน ัOนนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ใหเ้วลาทา่น

ไดอ้สิระชอ้ปปิ< ง Mc ArthurGlen Designer Outlet สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ิ

เ ช่ น  COACH, BALLY, HUGO BOSS, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 

LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื,นๆอกีมากมาย 

***เนื
องจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถ้าหากคณะใดตรงกบัวนั

อาทติยใ์นวนัน ัOน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

คํ
า  อสิระอาหารคํ
าตามอธัยาศยั 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WESTหรอืเทยีบเทา่ 



 

 นําท่านเดินทางน ั
งเรอืข้ามสู่เกาะเคียมเซ (Chiemsee Island) อันเป็นที,ตั <งของ

พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ พระราชวังที,ไดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น “พระราชวังแวรซ์ายน ์

แหง่ บาวาเรยีน” โดยพระราชวังนี<ถกูสรา้งโดยพระเจา้ลคุวคิที, 2 แหง่บาวาเรยี หรอืเจา้ชาย

หงสข์าว โดยมตีน้แบบมาจากพระราชวังแวรซ์ายน์ในประเทศฝรั,งเศส ตัวพระราชวังโอบ

ลอ้มดว้ยความร่มรื,น ของป่าไมน้านาพันธแ์ละเชื,อมดว้ยคลองขนาดใหญ่ ขนาบขา้งดว้ย

สน ามห ญ ้า , ส วยสวยและนํ< าพุ  นํ าท่ าน เข า้ช ม  พ ระราช ว ังแ ฮ เรน เคีย ม เซ่

(Herrenchiemsee Palace ) ภายในตกแตง่ดว้ยศลิปะอลังการจากชา่งฝีมอืในยุคนั<นที,

ทา่นจะไดเ้ห็นจากหอ้งวา่ราชการ, หอ้งบรรทม, หอ้งฉลองพระองค ์และที, โดดเดน่ที,สดุคอื

ห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ออกแบบในสไตล์เฟรนช์โรโคโค ไดเ้วลาอัน

สมควรนําทา่นเดนิทางกลับเมอืงซาลสบ์วรก์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิ,น 

บา่ย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิสบ์รคู (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ ทโีรลเป็นเมอืง

เอกดา้นการท่องเที,ยวของประเทศออสเตรียตั <งอยู่รมิฝั, งแม่นํ<าอนิ ซึ,งคําว่าอนิสบ์รูคนั<น 

แปลว่า สะพานแห่งแม่นํ<าอนิ มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม

หลงัคาทองคํา (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองอนิสบ์รูค ซึ,งตั <งอยู่ใน

เขตเมอืงเกา่ สรา้งขึ<นโดยจักรพรรด ิFriedrich ที, 4 ในชว่งตน้ศตวรรษที, 15 สําหรับเป็นที,

ประทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ตอ่มาจักรพรรด ิMaximilian หลังจากนั<นนําทา่นเดนิทาง

ต่อไปยังเมอืงฟุสเซ่น (Fussen) ประเทศเยอรมนี เป็นเมืองเก่ามาตั <งแต่ครั <งจักรวรรดิ

โรมัน เป็นที,ตั <งปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ที,มคีวาม

งดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืงสดุทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิที,เคยมคีวามรุ่งเรอืงใน

อดตีตั <งแต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี<เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซื<อขายเกลอืมาแต่

โบราณ 

คํ
า  รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก EURO PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 5 ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– พระราชวงัลนิเดอรล์อฟ -  มวินคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางขึ<นปราสาทเพื,อเขา้ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) นําชมตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินิทราในดสินียแ์ลนด ์

ซึ,งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั <งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ,งเป็น

ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที, 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ 

ที,ไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึ,งเป็นนักประพันธ์

เพลงที,ทรงโปรดปรานยิ,ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื<นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 



 

บา่ย 

 

 

นําท่านเขา้ชมพระราชวงัลนิเดอรฮ์อฟ (Linderhof Palace) พราะราชวังที,ตั <งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงใตข้องแควน้บาวาเรยี เป็นวังที,เล็กที,สดุที,สรา้งโดยพระเจา้ลดุวกิที, 2 แหง่บา

วาเรยีซึ,ง ไดแ้รงบันดาลใจในการสรา้งมาจากพระราชวังแวรซ์ายน์ พระราชวังของพระเจา้

หลยุสท์ี, 14 แหง่ฝรั,งเศส   การกอ่สรา้งตา่งๆเชน่บันไดก็เป็นการสรา้งยอ่สว่นของบันไดทตู 

(Ambassador's staircase) ที,แวรซ์ายส ์หลังจากนั<นไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางตอ่สู่

เมอืงมวินคิ (Munich) เมอืงที,อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐ

บาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที,ใหญเ่ป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และ

เป็นหนึ,งในเมอืงมั,งคั,งที,สดุของยโุรป ซึ,งมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคย

เป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์มาก่อน ก่อนที,จะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ,งของประเทศ

เยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั <งดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน

เลื,องชื,อ ซึ,งไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์  

คํ
า  รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก MERCURE MUNCHEN SUED MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 6 มวินคิ – พระราชวงันมิเฟนเบริก์ – มวินคิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชมพระราชวงันมิเฟนเบริก์ (Nymphenburg Palace) พระราชวังที,มคีวาม

สวยงามมากโดยเป็นพระราชวังที,โดดเดน่อย่างมากในสว่นของการตกเเตง่ภายในเเละขา้ว

ของเครื,องใชท้ี,ประดับประดาอยู่เต็มวัง ภายในตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร๊อค สว่น

สวนนั<นก็มคีวามโดดเดน่ดว้ยนํ<าพเุเละคลองที,มคีวามสวยงามอยา่งมาก กอ่นที,ในศตวรรษที, 

19 จะเปลี,ยนมาเป็นในเเบบคลาสสคิที,สวยงามไม่เเพก้ัน โดยพระราชวังนี<นั <นนั<นถุกสรา้ง

ขึ<นมาตามพระบัญชาของ Ferdinand Maria และ Henriette Adelaide แหง่ซาวอย ซึ,งเป็น

ผูป้กครองเเควน้บาวาเรยี โดยสรา้งขึ<นเป็นพระราชวังฤดูรอ้นหลังจากการประสตูขิองพระ

ราชโอรส ที,มพีระนามวา่ Max Emanuel ในปี ค.ศ.1662 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง (ไสก้รอกเยอรมนั) 

 นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริ,มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละ

ธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนี<เป็นที,ตั <งของศาลาวา่การเมอืงที,มรีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิที,งดงามซึ,งสรา้งขึ<นในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที, 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆัง

สงู 85 เมตร ซึ,งจะมนัีกทอ่งเที,ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที,จะออกมาเตน้รํา เมื,อนาฬกิา

ตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดรูอ้น อสิระใหท้า่นเลอืกซื<อสนิคา้แบรนดเ์นม

และของที,ระลกึตามอธัยาศัย   

คํ
า   อสิระอาหารคํ,าตามอธัยาศัย  

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก MERCURE MUNCHEN SUED MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 7 มวินคิ – วาดซุ – เซนทก์ลัเลน 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่เมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน ์

(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มพีื<นที,เพียง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านั<น ประชากรทั <ง

ประเทศเพียงแค่เกอืบ 4 หมื,นคน ตั <งอยู่ในทวปียุโรปกลางเต็มไปดว้ยภูเขาสงู มพีรมแดน

ดา้นตะวันออกตดิกับออสเตรยีและดา้นตะวันตกตดิกับสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นที,นยิมของ

นักเล่นกฬีาฤดูหนาว นําท่านชมเมอืงวาดุซ (Vaduz) เป็นเมอืงหลวงของประเทศและเป็น

ที,ตั <งของรัฐสภาแหง่ชาต ิเมอืงตั <งอยูร่มิแมนํ่<าไรน์ ที,มปีระชากรราว 5,100 คน นําท่านสูจุ่ด

ชมววิเมอืงละถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที,ตั <งอยู่บนยอดเขา

สงูชันในย่านใจกลางเมอืง โดยปราสาทแห่งนี<ยังเป็นที,พักของพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลคิ

เทนสไตน์ตั <งแตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทนั<นสรา้งตั <งแตส่มัยศตวรรษที, 12 กอ่นที,จะมี

การบรูณะและตอ่เตมิในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที, 1930 ปัจจบุันตัวปราสาทนั<นไมเ่ปิด

ใหส้าธารณะทั,วไปเขา้ชม จากนั<นนําท่านเขา้สูร่า้น Huber รา้นนาฬกิาและเครื,องประดับ

ชื,อดัง แหล่งรวมนาฬกิาชั <นนํามากมายและเรยีกไดว้่ามยีี,หอ้ชั <นนําครบมากที,สุดแห่งหนึ,ง

เล ยที เดี ย ว  อ าทิ  เช่ น  Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, 

Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars 

Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, 

Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไม่ไดก้ับการประทับตราในเล่มหนังสือ

เดนิทาง (Passport Stamp ) เหมอืนเวลาทา่นเดนิทางผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ที,นี,ไดรั้บ

การแต่งตั <งอย่างเป็นทางการ ใหบ้รกิารประทับตราเป็นที,ระลกึว่าท่านไดเ้ดนิทางมาถงึ

ประเทศลกิเตนสไตนแ์หง่นี<แลว้ 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย  

บา่ย 

 

 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเซนท์กลัเลน (St.Gallen) เมืองที,ตั <งอยู่ในหุบเขาทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอรแ์ลนด์โดยชื,อเมืองนั<นไดม้าจากนักบุญที,มาเผยแพร่

ศาสนาเมื,อสมัยศตวรรษที, 7 ซึ,งเมอืงนี<นั <นเป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยุค

สมัยยโุรปกลางกอ่นจะเปลี,ยนไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักรอ้ยแทนในยุค

หลัง นําท่านชมมหาวิหารเซนท์กลัเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิ�ส ิทธิ� 

ภายนอกนั<นโดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัววหิารนั<นตกแต่งดว้ยศลิปะแบบบาโรค(Baroque) 

และไดรั้บการขึ<นทะเบยีนเป็นมรดกโลกดว้ย จากนั<นนําท่านชมหอสมุดโบราณ(Abbey 

Library หรอื Stifsbibliotek)โดยหอ้งสมุดนีOนบัว่าเป็นหอ้งสมุดที
เก่าแก่ อาจจะ

เรยีกได้ว่ารวยและเก่าแก่ที
สุดในโลกแห่งหนึ
ง(Abbey Library is one of the 

richest and oldest in the world)  ภายหอ้งโถงของหอ้งสมุดตกแต่งดว้ยงานไม ้

แกะสลัก หนิออ่น และภาพวาดปนูเปียก ภาพเขยีนเฟรสโกท้ี,ออกแบบและเขยีนโดยศลิปิน

ที,มชีื,อเสยีงชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็นที,

เก็บรวบรวมถงึหนังสอืต่างๆและเอกสารสําคัญ มากกว่า 170,000 เล่ม และหอ้งสมุดนี<ยัง

ไดรั้บการขึ<นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983  



 

คํ
า   รับประทานอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารอาหารพื<นเมอืง 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก RADISSON BLU ST.GALLEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 8 เซนทก์ลัเลน - รพัเพอรส์วลิ  โจนา – ซุก – ลเูซริน์ – แองเกิOลเบริก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั<นนําท่านสูเ่มอืงรพัเพอรส์วลิ - โจนา (Rapperswil-Jona) โดยเมอืงนี<จะตั <งอยู่

ตดิกบัทะเลสาบซรูคิ (Lake Zurich) ในมลรัฐเซนทก์ลัเลน ในอดตีทั <งรัพเพอรส์วลิ และ โจ

นา นั<นเป็นเมืองที,อยู่แยกกัน จนกระทั,งรวมกันเมือปี 2007 และไดก้ลายเป็นเมืองที,มี

ประชากรมากเป็นอันดับสองของมลรัฐเซนทก์ัลเลน มเีนนิเขาใจกลางตัวเมอืงซึ,งเป็นที,ตั <ง

ของปราสาทเก่า (Rapperswil Castle) ซึ,งถูกสรา้งขึ<นราวๆ คศ.1220 โดยท่านเคาทแ์ห่ง

เมอืง Rapperswil โดยปราสาทแหง่นี<เป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืง และยังกลายเป็นจดุชมววิ

เมอืงที,สวยงาม มองเห็นทะเลสาบซรูคิ อาคารบา้นเรอืนทั,วทั <งเมอืง และที,สําคัญชาวเมอืงนี<

จะใหค้วามสําคัญกับการปลูกดอกกุหลาบมาก เป็นแหล่งเพาะปลูกกุหลาบมากกว่า 600 

สายพันธุ ์มากกวา่ 15,000 ดอกที,จะเบง่บานอยุทั่,วเมอืง โดยเฉพาะในชว่งฤดรูอ้นประมาณ

เดอืนพฤษภาคมจนถงึเดอืนตลุาคมของทกุปี จนไดช้ื,อวา่เป็น "เมอืงแหง่กหุลาบ (Town of 

roses)"  เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบที,สวยงามราวกบัเทพนยิาย

ตั <งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ 

เมอืงนี<ยังมอีัตราการเก็บภาษีที,ค่อนขา้งตํ,าจงึถอืเป็นที,ตากอากาศที,นยิมของเหล่าเศรษฐ ี

คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู่ 2 ขา้ง

ทาง จนเป็นเรื,องธรรมดาไปเลย  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 นํ าท่ าน เข า้ช ม ร้าน ทํ าท อ งที
 เก่ าแ ก่ที
สุ ด ใน ยุ โรป  (The Oldest house of 

goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทําการตั <งแต่สมัยศัตวรรตที, 16 

ภายในตัวอาคารมกีารตกแตง่ในรปูแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละ

เสาโรมัน มรีูปปั<นและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิออ่นดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิด

รา้นนี<เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะลํ<าคา่และเครื,องประดับหายาก และบางชิ<นมเีพยีงชิ<นเดยีวในโลก 

มเีวลาใหท้่านเดนิชื,นชมอาคาร งานศลิปะลํ<าค่าและเครื,องประดับหายากแลว้ ในสว่นของ 

Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั <นนําระดับโลกใหท้่านเลือกซื<อเลือกชมอาทิ เช่น Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 

Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเคก้เชอร์รี, 

Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที,มีรสชาตทิี,เป็นเอกลักษณ์

และมีขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลที,มีชื,อเสียงมากมายต่างเคยลิ<มลองเคก้จากรา้นนี< เช่น 

Charlie Chaplin, Winston Churchill หรอืสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ โดยเมอืงซกุนี<มี

การทําฟารม์ผลไม ้ทั <งสตอเบอรร์ี,, บูลเบอรร์ี,, ราสเบอรร์ี,,ลูกแพร ์ฯลฯ รวมทั<ง เชอรร์ี, ที,มี

ปลูกมากกว่า 40,000 ตน้  นําท่านเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที,ยว

ยอดนยิมอนัดับหนึ,งของสวติเซอรแ์ลนด ์ที,ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั<น



 

พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที,แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพื,อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิที,เกดิจากการปฏวิัตใิน

ฝรั,งเศสเมื,อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ,งมคีวามยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่ Oารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ,งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี,มหีลังคาที,เกา่แกท่ี,สดุในยโุรป สรา้งขึ<นเมื,อปี ค.ศ.1333 โดย

ใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั<นให ้

ทา่นไดอ้สิระเลอืกซื<อสนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื,องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี,หอ้ดัง 

อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็น  จากนั<นเดนิทางเขา้สู่หมู่บา้นแองเกิOลเบริก์ 

(Engelberg) ซึ,งตั <งอยูเ่ชงิขนุเขาที,สวยงามมรีะดับอกีแหง่หนึ,งของเทอืกเขาแอลป์  ผ่าน

เสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอรแ์ลนด ์และววิทวิทัศนส์วยงามของทุง่หญา้ตัดกบัหมิะอันขาว

โพลนปกคลมุยอดเขา 

คํ
า   อสิระอาหารคํ,าตามอธัยาศัย 

ที
พกั  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี,พัก TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที
 9 แองเกิOลเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําทา่นขึOนกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวัเอง ชม

ทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึ<นสูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชม

ถํ Oานํ Oาแข็ง (Ice Grotto)ที,ไม่เคยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกับการเล่นหมิะบน

ลานสก ีสดุแสนประทับใจเป็นอยา่งยิ,ง ชมทวิทัศน์ของยอดเขาตา่งๆ ที,ปกคลมุไปดว้ยหมิะ

อนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 

13.30 น. นําทา่นออกเดนิทางตอ่สูส่นามบนิเมอืงซรูคิ   

17.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพดว้ยเที,ยวบนิ LX180 

วนัที
 10 กรงุเทพ 

09.35 น. ถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 

 

 

โปรแกรม : Beautiful Bavaria and Swiss Alps 

ออสเตรยี เยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์

10 วนั 7 คนื 



 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั3ว 
ทา่นละ 

พักเดี,ยวเพิ,ม 
ทา่นละ 

10 ม.ิย. – 19 ม.ิย. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,500.- 9,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี
ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

เง ื
อนไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที
น ั
งจะยนืยนัเมื
อไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัOน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ี
เดนิทาง ที
มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื
อทาํการจองควิยื
นวซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมื
อไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที
ตอ้งการออกต ั|วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที
  

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัOง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ}ไม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึOน 

5. การยื
นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัOนตอนการยื
นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัOงแบบหมูค่ณะและ 

           ย ื
น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื
อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที
 

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ั
งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไม ่  

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเที
ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ั
วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื
องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัOงหมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีOรวม 
1 คา่ตั3วเครื,องบนิ ชั <นประหยัด ( Economy Class) ที,ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งื,อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที,ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที,ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

5. คา่อาหารตามที,ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที,ทอ่งเที,ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื,อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที,) 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื,อนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื<อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื,องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ,มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบี<ยประกนัเริ,มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบี<ยประกนัเริ,มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที,มอีายตุั <งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ,ม 7% และหัก ณ ที,จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีOไมร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื,องดื,มที,สั,งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ<าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ<น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที,สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ<ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที,สายการบนิมกีารปรับขึ<นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ,งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ื,นวซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ื,นวซีา่ในวันยื,น เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ,น  (18 ยโูร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยโูร) 

 
 

เง ื
อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที
เกดิขึOนจรงิ 

 

ขอ้มลูเบืOองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื
นวซีา่และการยื
นวซีา่ 
 



 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารที,ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึ<น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื,นวซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื,อวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ,งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที,ค่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที,ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื,องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที,ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั<น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่,ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริ,มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ,ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื,นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื,องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ,งในการยื,นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่,ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที,ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั<นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิเร ื
องต ั|วเครื
องบนิและที
น ั
งบนเครื
องบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที,นั,งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั3วเครื,องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีกเก็บค่ามัดจําตั3วเครื,องบนิ ซึ,งมคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั3วเครื,องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที,

เกดิขึ<นจรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั,งที, Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี,จะนั,งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที,สายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี,มรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื,นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที,เครื,องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี,มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการให ้

ที,นั,ง Long leg ขึ<นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที,เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที,เชค็อนิเทา่นั<น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

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

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

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 



 

5.    บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บค่าใช้จ่ายท ัOงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจํานวนที
 บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึOนไป) เนื,องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอื,นที,เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที,เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ,งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลื,อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั <งนี<ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที,ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั3ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที, สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียื
นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํา

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที,เกดิขึ<นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื,นวซีา่ / คา่มัดจําตั3วเครื,องบนิ 

หรอืคา่ตั3วเครื,องบนิ (กรณีออกตั3วเครื,องบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที,กรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั|วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัOงหมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื,องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที, ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัOงหมด 

 

ขอ้มลูเพิ
มเตมิเร ื
องโรงแรมที
พกั 
 

1. เนื,องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี,ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื,องปรับอากาศเนื,องจากอยูใ่นแถบที,มอีณุหภมูตํิ,า 

3. กรณีที,มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี,ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื,อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที,มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที,เป็นหอ้งเดี,ยวอาจเป็นหอ้งที,มขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ<า ซึ,งขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยื
นวซีา่เดี
ยวแสดงตนที
สถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื
นประมาณ 7 วนั  



 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที
ออกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยื
นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื
นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี
ยนแปลงกฎและเอกสารการยื
นอยูเ่ร ื
อย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื,นวซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที
ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที
ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื
นขอวซีา่จะมเีง ื
อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ
มเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื
นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีOรวมไปถงึผู ้

เดนิทางที
ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 นิOว ใบหนา้ 90 % 

ของพืOนที
รปูถา่ย จํานวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครื
องประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัOง 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นั<น 

แนะนําใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ 

เพื
อความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการทาํงาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ,มทํางาน    

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื,อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื,อสถานทตูที,ยื,น)  

- เจา้ของกจิการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที,มีชื,อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี<แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที, โฉนดที,ดนิ เป็นตนั 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัที,กําลงัศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นั<น (สถานทตูไมรั่บเอกสารที,เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื,นวซีา่) 

- กรณีที
เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 สําเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั,วไป สว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ถา่ยสําเนา

ยอ้นหลงั 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2  กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  

4.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดง

ความสมัพันธ ์เชน่ สตูบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ และขอสําเนาหนา้พาสปอรต์หรอื

บตัรประชาชนของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหด้ว้ย 

4.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืนของบคุคลที,ออกคา่ใชจ้า่ย 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยสําเนามาทั <ง 2 เลม่ 

6. หากในสําเนาบญัชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนื,องดว้ย

นะคะ) แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีO กองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นสําเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บตัรประชาชน 

-สตูบิตัร (กรณีเด็กอายตํุ,ากวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลี,ยนชื,อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี,ยน) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  



 

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกดั (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั <งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กที
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 

**กรณีเด็กอายตุํ
ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชื
อรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรที
สถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยื
นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี
ยนและขออพัเดทเพิ
มเตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ
มเตมิ 

 

 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื
นวซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื
องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชื,อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชื,อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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



 

5. สถานที,เกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศที,เกดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื,นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื,อตวั นามสกลุ ที,อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ที,อยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชื,อบรษัิทที,ทํางาน ที,อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื,อ ที,อยูข่อง

สถาบนัศกึษา 

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

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

14. วซีา่เชงเกนที,เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที,ผา่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั <งแตว่ันที,.......................................ถงึวนัที,....................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ<วมอืเพื,อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี< 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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



 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื,นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื,อ .............................................. 

สิ,งที,ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิ,งที,ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที,พักที,มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที,พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั <งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื,นๆ (โปรดระบ)ุ     อื,นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี
ยวขอ้งใดๆ

ท ัOงส ิOน ท ัOงนีOบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัOน 

 

 
 

 

 

 


