
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ์ - แฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย ์
 อาร์มเซา – ซอลส์เบิรก์ – โฮเฮนซาลส์เบิร์ก - เซนต์กิลเกน – เซนต์วูล์ฟกงั – ฮัลล์ชตทัท ์- โกเซา  

 เซลล์ อมั ซ ี– วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World – อินซ์บรูกซ์ - บรีเกนซ ์– ชไว้ซ์   
สตูส หมูบ่้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ลาเค่น - กรินเดลวาลด ์– นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 

 เวงเก็น – เลาเทอบรุนเน่น – น ้าตกสโทบบาค - ทะเลสาบเบลาซี – ซกุ – ลูเซิร์น - ซูริค 
ออกเดินทางวันที ่ 
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 ( กรุณาส้ารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่าของท่าน) 

*****PREMIUM PROGRAM*****  
น้าท่านสัมผัสความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในแถบ “เทือกเขาแอลป”์ อันแสนงดงาม 

เที่ยวหมูบ่้านเล็กๆ ที่ยังคงบรรยากาศดั งเดิมที่เรียกได้ว่า UNSEEN SMALL VILLAGE MUST SEE 

เที่ยวเส้นทางที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีท่ีสักครั งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได ้

น ำท่ำนนัง้รถไฟสู ่ “ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟรา”  
น้าท่านเข้าชมภายในพระราชวังแฮเรนคิมเซ ่ถูกสร้ำงขึ้นเพือ่ให้เป็นพระรำชวังทีง่ดงำมที่สดุในโลก 
น้าท่านเที่ยวชมเมือง “ซอลส์เบิร์ก”เป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกงัก์ อมำเดอสุ โมสำร์ท 

น้าท่านเที่ยวชมเมือง “ฮัลล์ชตัทท์” เมืองริมทะเลสำบท่ีสวยที่สุดในโลก 
น้าท่านเที่ยวชมหมู่บ้าน “สตูส” หมู่บ้ำนปลอดมลพษิและไม่ใช้รถยนต์ ตัง้อยู่บนเทอืกเขำแอลป์  

น้าท่านชม “ทะเลสาบเบลาซี” เป็นทีเ่พำะพันธป์ลำเทรำท์ แบบออรแ์กนิก 
น้าท่านล่องเรือชม “ทะเลสาบกษัตริย์” ทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดแหง่หนึ่งในเขตเทือกเขำแอลป ์

น้าท่านชมเมือง “เซนต์วูล์ฟกัง” เมืองรีสอร์ท ในหุบเขำริมทะเลสำบวูลฟ์กัง โรแมนติคที่สุดแห่งหนึง่ 
น้าท่านชมเมือง “โกเซา”  ชมธรรมชำติอนับรสิุทธิ์ของเมืองเล็กๆแหง่นี้ บนแนวเทือกเขำแอลป์ 

น้าท่านเข้าชมส้านักสงฆ์แห่งเมือง “เอททัล” ได้รับกำรขึ้นทะเบียน UNESCO 
น ำท่ำนชมโรงงำนผลิตคริสตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อ “สวารอฟสกี  คริสตัล เวิลด”์ 
น้าท่านขึ นกระเช้าสู ่“ยอดเขาพฟานเดอร์” เป็นจุดชมวิวทะเลสำบคอนสแตนซ์ที่สวยท่ีสุดของเมือง 

น้าท่านชมงดงามของ “น ้าตกสโทบบาค” เป็นหนึ่งในน้ ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป 
น้าท่านชมเมือง “ลูเซิร์น”  เมืองที่ไดช้ื่อว่ำมนีกัท่องเที่ยวบันทึกภำพไว้มำกที่สุดในสวิสฯ 

น้าท่านชมความสวยงามของ “น ้าตกไรน”์ ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำไรน์สำยน้ ำนำนำชำติที่ส ำคัญที่สุดในยุโรป 



 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ท่านไดล้ิ มลองรสชาติอาหารพื นเมืองที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศ  
อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม ้
อาหารไทย 6 อย่าง พร้อมของหวาน 

โรงแรมที่พักแบบ 4 ดาว ขึ นไปจนถึง 5 ดาว เพ่ือความสบายในการพักผ่อนอย่างมีระดับส้าหรับท่าน 
 

วันที่1         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั น 4 เคาร์

เตอร์สายการบินไทย(เคาเตอร์ D ) พร้อมเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีนั่งบนเคร่ือง 
วันที่2         มิวนิค – โอเบอรามาเกา – เอททัล – เบดโทรซ ์- แฮเรนคิมเซ่ – เบิร์ชเทสกาเด้น 
00.50 น. ออกเดินทางสู่มิวนิค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 924 
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   
 น ำท่ำนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “เมือง โอเบอรามาเกา” “Oberammergau” เมืองเล็กๆ ตัวเมืองยังงดงำม

ด้วยภำพเขียนสีบนผนังบ้ำนเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศำสนำทั่วทั้งเมืองมีร้ำนรวงเล็กๆที่จ ำหน่ำยสินค้ำของที่
ระลึกส ำหรับศำสนิก เก็บภำพประทับใจกับ
บรรยำกำศที่คลำสสิก จากนั นน้าท่านออก
เดินทางสู่เมือง เอททัล Ettal น้าท่านเข้าชม
ส้านักสงฆ์แห่งเมือง เอททัล Kloster Ettal 
ได้รับกำรขึ้นทะเบียน UNESCO ส ำนักสงฆ์
แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1330 ตรงกับวันสมโภช
ประจ ำปีของนักบุญวิทำลลิสแห่ งมิลำน 
(Vitalis of Milan) โดยพระเจ้ำหลุยส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น้าท่านออกเดินทางผ่านเมืองในหุบเขาอัน

งดงามเข้าสู่ เมือง เบดโทรซ์  Bad Tölz ค ำว่ำ 
Bad ในภำษำเยอรมันนั้นไม่ได้แปลว่ำ เน่ำ เสีย 
เลว ร้ำย เหมือนภำษำอังกฤษ แต่กลับแปลว่ำ 
Bath คือ ที่อำบน้ ำ มีหลำยเมืองที่มีค ำว่ำ Bad 
น ำหน้ำ ซึ่งหมำยควำมว่ำเมืองนั้นเป็นเมืองสปำ
หรือเมืองที่มีสถำนที่บ ำบัดและฟื้นฟูร่ำงกำย



 
 
 
 
 
 
 

 

โดยกำรใช้น้ ำแร่ น้าท่านออกเดินทางสู่เกาะแฮเรนคิมเซ่ (Herrenchiemsee) จากนั นน้าท่านเข้าชมภายใน
พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อให้เป็นพระรำชวังที่งดงำมที่สุดในโลก โดยมีต้นแบบมำจำก
พระรำชวังแวร์ซำยน์ในประเทศฝร่ังเศส กษัตริย์ลุควิคที่ 2 แห่งบำวำเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระรำชวัง
แห่งนี้งำมสง่ำสมพระเกียรติ ตัวพระรำชวังโอบล้อมด้วยควำมร่มร่ืนของป่ำไม้นำนำพันธ์ และเชื่อมด้วย
คลองขนำดใหญ่ ขนำบข้ำงด้วยสนำมหญ้ำ สวนสวยและน้ ำพุแบบฝร่ังเศส ท ำให้ดูงำมสง่ำยิ่งขึ้น  น ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgaden 

ค่้า บริการอาหารมื อค่้าภัตตาคาร / หลังอำหำรน ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก 
พักที่ : KEMPINSKI HOTEL BERCHTESGADEN หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่ 3       เบิร์ชเทสกาเด้น – ทะเลสาบกษัตริย์ – อาร์มเซา – ซอลส์เบิร์ก – โฮเฮนซาลส์เบิร์ก 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
 น้าท่านชมเมือง เบิร์ชเทสกาเด้น Berchtesgaden อดีตที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่ของนำซี น้าท่านล่องเรือชม 

“ทะ เลสาบกษั ต ริย์ ”  Konigsee ท ะ เลส ำบที่
สวยงำมที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนีใน
เขตเทือกเขำแอลป์ ที่ก ำเนิดจำกกำรละลำยของ
กลำเซียร์บนยอดเขำตั้งแต่ยุคน้ ำแข็งจนเกิดเป็น
ทะเลสำบที่สวยงำม น้าท่านเท่ียวชมเมืองอาร์ม
เซา (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขำแอลป์
บำวำเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขำ
และสำยน้ ำ ให้ท่ำนอิสระเดินชมควำมงดงำมของ
เมือง 

เท่ียง บรกิารอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั นน้าท่านเข้าสู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” เมืองที่มี

ขนำดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศออสเตรีย 
เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบำโรคจนได้ชื่อ
ว่ำเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบำโรค  เป็นบ้ำนเกิด
ของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมำเดอุส โม
ส ำ ร์ ท (Wolfgang AmadeusMozart)แ ล ะ เป็ น
สถำนที่ถ่ำยท ำภาพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound 
of Music และได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดก



 
 
 
 
 
 
 

 

โลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ. 1997  เดินข้ามสะพานแม่น ้าซอลท์อันงดงามมุ่งสู่ เขตเมืองเก่าเพื่อ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบ้านของโมสาร์ท น ำท่ำนชมสถำนที่ถ่ำยท ำที่ส ำคัญๆที่ท่ำนต้องตื่นตำตื่นใจกับ
ควำมงดงำมของสถำนที่ต่ำงๆเหล่ำนั้น จากนั นน้าท่านเข้าชมปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก (Hohensalzburg 
Castle) ปรำสำทเก่ำแก่ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 10 ตั้งอยู่บนภูเขำกลำงเมืองที่ระดับควำมสูง 506 
เมตร สำมำรถมองเห็นปรำสำทหลังนี้ได้จำกทั่วทั้งเมือง แต่นอกจำกควำมสวยงำมตำมแบบฉบับปรำสำท
ยุคกลำงแล้ว ปรำสำทนี้ยังมีดีกรีเป็นถึงปรำสำทยุคกลำงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย น ำท่ำนเข้ำสู่ย่ำนใจ
กลำงเมืองเพื่อให้ได้สนุกสนำนกับกำรจับจ่ำยใช้สอยในกำรเลือกซื้อสินค้ำที่ระลึกชื่อดังมำกมำย ตลอดจน
เทปเพลงและแผ่นซีดีของเพลงชื่อดังจำกออสเตรียมำกมำย               

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :  AUSTRIA TREND MITTE หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่4         ซอลส์เบิร์ก – เซนต์กิลเกน – เซนต์วูล์ฟกงั – ฮัลล์ชตัทท์ 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านออกเดินทางสู่”เซนต์กิลเกน” St. Gilgen  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน Wolfgangsee อันงดงำมและ

ล้อมรอบด้วยเทือกเขำ Salzkammergut ซึ่งมีควำมงำมตำมธรรมชำติมำกเป็นเมืองยุคกลำงที่เต็มไปด้วย
อำคำรเก่ำโบรำณที่มีสีสันรำบเรียบ 
และเร่ิมมีกำรเปลี่ยนแปลงมีสีสัน
ม ำกขึ้ น ใน ปล ำยศตวรรษที่  19 
เนื่องจำกชำวเวียนนำร่ ำรวยมำกขึ้น 
จึงเร่ิมสร้ำงบ้ำนฤดูร้อนของพวกเขำ
ที่เมืองนี้  เมือง St. Gilgen ยังมีส่วน
เกี่ยวข้องกับ Mozart เน่ืองจำกมำรดำ
ข อ ง เข ำ เกิ ด ใ น  St. Gilgen แ ล ะ
สมำชิกคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวของ
เขำก็พ ำนักอำศัยและท ำงำนที่ เมืองนี้ เช่น เดียวกัน  น้ าท่ านออกเดินทางสู่”เซนต์วูล์ฟกัง” ST. 
WOLFGANG  เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขำริมทะเลสำบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่
สวยงำมโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสำบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขำสูง 
ทะเลสำบสวยใส และทุ่งหญ้ำเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 
 
 
 
 
 

 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ "ฮัลล์ชตัทท์" เมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทำงฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ” หรือ ฮัลล์ช
ตัทท์ เทอ ร์  ซี   เป็ นหนึ่ งใน เมื อง
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำกเป็น
อันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย 
โด ย เมื อ งฮั ล ล์ ช ตั ท ท์ นั้ น อ ยู่ ใน
รัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 
รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่ง
มีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมำนำนถึง 
3,500 ปี ชม เมื อง  ฮัลล์ ชตัทท์  ชม
สถำปัตยกรรมที่มีเสน่ห์เฉพำะตัวด้วยกำรประดับเคร่ืองไม้และเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีที่
ยังคงมีชีวิตชีวำ   

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :        Heritage Hotel / See Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่5        ฮัลล์ชตัทท์ – โกเซา - เซลล์ อัม ซ ี– วัทเทนส์ - Swarovski Crystal World  
 อินซ์บรูกซ์   
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหาร

ของโรงแรมที่พัก   
 น้าท่านออกเดินทางสู่  “โกเซา” 

Gosau ชมธรรมชำติ อันบริสุทธิ์
ของเมื องเล็ กๆแห่ งนี้  บนแนว
เทือกเขำแอลป์ที่ระดับควำมสูง 767 
เม ต รจ ำก ระดั บ น้ ำท ะ เล  ท ำง
ตอนกลำงของประเทศออสเตรีย 
เมืองนี้มีผู้คนตั้งรกรำกมำตั้งแต่
ศตวรรษที่  13 กำเซำลำยล้อมไป
ด้วยธรรมชำติและป่ำไม้อันแสน
อุดมสมบูรณ์ ให้ท่ำนได้สัมผัสป่ำ
ไม้และล ำธำรอันแสนอุดมสมบูรณ์ 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


 
 
 
 
 
 
 

 

เดิมทีประชำกรที่เมืองนี้ประกอบอำชีพท ำเหมืองเกลือมำตั้งแต่อดีตแต่ปัจจุบันกำรท่องเที่ยวเร่ิมเข้ำมำเป็น
รำยได้หลักของที่นี้ น้าท่านเดินทางสู่ เมือง เซลล์  แอม ซี (Zell am See) อีกหนึ่งเมืองสกีรีสอร์ทขนำด
ย่อม มีประชำกรอำศัยอยู่  ไม่ถึง 10,000 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทำงมำเยือนอย่ำงไม่ขำดสำยตลอด
ทั้งปี เน่ืองจำกตั้งอยู่ริมทะเลสำบเซลและล้อมรอบด้วยหุบเขำท ำให้สภำพอำกำศเย็นสบำยและมีควำมร่ม
ร่ืนตลอดทุกฤดูกำล อิสระให้ท่ำนเดินเก็บภำพประทับใจในเมืองน่ำรักแห่งนี้ได ้

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น้าท่านออกเดินทางสู่เมืองวัทเทนส์ Wattens เป็นที่ตั้งของบริษัทคริสตัลสวำรอฟสกี้ (Swarovski Crystal 

Glass Company) โรงงำนผลิตค ริ
สตรัลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือที่
รู้จักกันในชื่อ สวารอฟสกี  คริสตัล 
เวิลด์  (Swarovski Crystal World) 
ซึ่ งปัจจุบันได้กลำยเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวหลักของเมืองไปแล้ว โดย
เฉพำะที่สวำรอฟสกี้คริสตัลเวิลด์
นั้นถือว่ำเป็นแม่เหล็กส ำคัญในกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำเยือนเมืองวัทเทนส์ได้เป็นอย่ำงดี  น้าท่านชม “เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเท่ียว
ในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ ำอินน์ที่มีอำยุกว่ำ 800 ปี อดีตเคยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรค้ำบนถนนสำยโรมัน 
Via Cuaudla Augusta ตั้งอยู่ใจกลำงเทือกเขำแอลป์ซึ่งเป็น  แหล่งสกีเป็นที่รู้จักกัน  ดีของชำวยุโรป จน
ได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันกีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวถึง 2 คร้ัง น้าท่านสู่ “ถนนมาเรีย
เทเรซ่า” ถนนสายหลักของเมืองอินน์สบรูก เชื่อมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกับย่ำนช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลำง
ถนนเป็นที่ตั้งของ “เสาอันนาซอยแล” 
(เสำนักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อร ำลึกถึง
กำรถอนกองก ำลัง ทหำรบำวำเรีย ออกไป
จำกเมือง เข้ำสู่  “ย่านเมืองเก่า” ที่ยังคง
สภำพและบรรยำกำศของยุคกลำงได้เป็น
อย่ำงดี อำคำรบ้ำนเรือนที่มีอำร์คเดคชั้น
ล่ำงและมีมุขยื่นออกมำที่ชั้นบน แสดงให้
เห็นถึง  สถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอน
ปลำย  และเรอ เนสซองส์  น ำท่ ำนชม
สัญลักษณ์ของเมือง “ หลังคาทองค้า ” 



 
 
 
 
 
 
 

 

Golden Roof ที่สร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคำมุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบ
ทองสว่ำงไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในกำรต้อนรับ
เจ้ำนำยในรำชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน 

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร   
พักที่  RAMADA INNSBRUCK TOVOLI หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่6        อินซ์บรูกซ์ – บรีเกนซ ์– ชไว้ซ์ – สตูส หมู่บ้านปลอดมลพิษ – อินเทอร์ลาเค่น 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “ ประเทศออสเตรีย ” Austria ผ่ำนแนวเทือกเขำแอลป์ซึ่งอุดม

สมบูรณ์ไปด้วยป่ำสน,ต้นเบิร์ชสีเขียงขจี  ที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขำวช่วยสร้ำงควำมงำมให้กับเส้นทำง  
เดิ น ท ำ ง ถึ ง เมื อ ง  “บ รี เก น ซ์ ” 
Bregenz น้าท่านเข้าสู่สถานีกระเช้า 
ขึ นสู่ยอดเขาพฟานเดอร์ (Pfänder) 
สู ง  1 ,100  เม ตร  เป็ น จุ ด ชม วิ ว
ทะเลสาบคอนสแตนซ์ ท่ีสวยท่ีสุด
ของเมือง มีเวลำให้ท่ำนได้เก็บภำพ
ควำมงดงำมของทะเลสำบและ
เทือกเขำแอล์ป สุดแสนประทับใจ 
(โดยเฉพำะฤดูหนำวจะมีหิมะปก
คลุมทั้งเขำ) ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงสู่ตัวเมืองบรีเกนซ์ 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั นน้าท่านเดินทางสู่  ชไว้ซ์ Schwyz เพื่อน้าท่านสู่ สถานีรถไฟ Stoosbahn สถำนีที่ใช้เวลำสร้ำง

ย ำ ว น ำ น ถึ ง  14 ปี  เพื่ อ น ำ ท่ ำ น เปิ ด
ประสบกำรณ์ นั่งรถไฟขึ นเขา Stoosbahn ที่
ชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และยุโรป เพิ่ง
สร้ำงเสร็จเมื่อปี 2017 แทนที่รถรำงอันเก่ำที่
เปิดใช้มำตั้งแต่ปี 1933 ลักษณะของรถไฟจะ
มีรูปทรงกลมคล้ำยถังบ่มเบียร์ ดูแปลกตำและ
ทั น ส มั ย ม ำ ก  น ำ ท่ ำ น สู่  ห มู่ บ้ า น 
สตูส  Stoos UNSEEN หมู่บ้ ำนเล็กๆปลอด



 
 
 
 
 
 
 

 

มลพิษและไม่ใช้รถยนต์ ตั้งอยู่บนเทือกเขำแอลป์ ที่ระดับควำมสูง 1,300 เมตร มีโบสถ์ประจ ำหมู่บ้ำนที่
ถือเป็นจุดแลนด์มำร์คซึ่งสำมำรถถ่ำยรูปได้อย่ำงสวยงำม  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนลงจำกหมู่บ้ำน จำกนั้น
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง อินเทอร์ลาเค่น  

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร/ จำกนั้นน ำคณะท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   
พักที่ :  ROYAL ST GEORGES หรือที่พักระดับใกล้เคียง 

วันที่7        อินเทอร์ลาเค่น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา 
 ถ ้าน ้าแข็ง1,000 ปี - เวงเก็น – เลาเทอบรุนเน่น – น ้าตกสโทบบาค – อินเทอร์ลาเค่ฯ 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
 น้าท่านออกเดินทางขึ นมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้านกรินเดลวาลด์” ระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนจะได้ชมวิวทิวทัศน์

แบบสวิตเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้ำอันเขียวขจี ดอกไม้ป่ำบำนสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยน
สีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง พร้อมน้าท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ “นั่งรถไฟชมวิว” ท่องเท่ียวธรรมชาติบน
ภูเขาสูง แห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟ
สำยภูเขำที่ “ สถานีไคลน์ไชเด็ค ” รถไฟท่ีจะ
น้าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุด 
เจาะไว้ท่ีความสูงถึง 3,464 เมตร แล้วน ำท่ำน
นั้งรถไฟสู่ “ สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ” 
Top of Europe“ สถานีบน “ ยอดเขาจุงเฟ
รา” Jungfraujoch ซึ่ ง  มี ค ว าม สู ง  4,158 
เมตร (13,642 ฟุต) นักท่องเท่ียวหลายๆคนบอกว่าท่ีนี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์  น้าคณะท่านเข้าชม
ถ ้าน ้าแข็ง 1,000ปี Ice Palace ท่ีสร้างโดยการเจาะธารน ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน ้าแข็งแกะสลัก
รูปร่างต่างๆ จากนั นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะท่ีลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่ง
โปสการ์ดจากที่ท้าการไปรษณีย์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

เท่ียง บริการอาหารมื อกลางวัน  ณ ภัตตาคารบน

ยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำ ท่ำนจะได้สัมผัส

กับบรรยำกำศวิวทิวทัศน์อันงดงำม อีกด้ำน
หนึ่ งของ Top of Europe เปลี่ ยนรถไฟที่ 
“ สถานีไคลน์ไชเด็ค” เพื่อเดินทางสู่สถานี
สุดท้าย “สถานีเลเทอร์บรุนเน่น” จากนั นน้า

http://www.meetawee.com/home/swiszerland-information/914-lucerne-glacier-grotto.html


 
 
 
 
 
 
 

 

ท่านนั งรถไฟต่อสู่สถานนีหมู่บ้าน “เวงเก็น” Wengen ตั้งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติขุนเขำ เห็นทัศนียภำพที่
เป็นยอดเขำสูง เวลำท้องฟ้ำปลอดโปร่งสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขำไอเกอร์ (Eiger), ยอดเขำ
มอนช์ (Monch) และยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ได้อย่ำงชัดเจนท่ำมกลำงบรรยำกำศยอดเยี่ยมสุด
พรรณนำ เชิญใช้เวลำสบำยๆตำมอัธยำศัยในแวดล้อมภูเขำและแมกไม้เป็นอีกชุมชนที่มีอำกำศ บริสุทธิ์
สดใสปรำศจำกมลภำวะไม่มีรถยนต์อันเป็นที่มำของก๊ำซเสียและเสียงรบกวนต่ำงๆ จากนั นน้าท่านนั ง
รถไฟสู่สถานนี หมู่บ้าน “เลาเทอบรุนเน่น” (Lauterbrunnen) น ำท่ำนเดินเล่น เมืองที่ล้อมรอบไปด้วยหุบ
เขำอันเงียบสงบ สลับกับทุ่งหญ้ำอัลไพน์ ควำมงดงำมของลำวท์เทอบรุนเน็นวัลเล่ย์ (Lauterbrunnen 
Valley) ซึ่ง เป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชำติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย  น้าท่านชม
งดงามของน ้าตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ ำตกมีควำม  สูง 
ประมำณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน้ ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภำพน้ ำตกถูกพิมพ์  ลงใน
แสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกด้วย น้าท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ เมืองอินเทอร์
ลาเก้น”  เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อม
ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำง
เทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะได้เห็นเขำจุงเฟรำอันลือชื่อ , นำฬิกำดอกไม้ , สถำนคำสิโน 
ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อย่ำงที่หลำยคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉำกภำพยนตร์
ไทย เร่ือง วันนี้ที่รอคอย   ให้ท่ำนได้อิสระกับกำรเลือกซื้อสินค้ำสวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมชื่อดัง 
มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกับบรรยำกำศอันโรแมนติก  

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร / อิสระตำมอัธยำศัยในกำรเดินเที่ยวชมบรรยำกำศยำมค่ ำคืน   
พักที่ :  ROYAL ST GEORGES หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่8        อินเทอร์ลาเค่น – ทะเลสาบเบลาซี – ซุก – ลูเซิร์น      
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  



 
 
 
 
 
 
 

 

 น้าท่านออกเดินทางสู่ทะเลสาบเบลาซี (BLAUSEE) หรือทะเลสำบสีน้ ำเงนิ เป็นทะเลสำบขนำดเล็ก ที่มีสี
ฟำ้ตำมชื่อเรียก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND เป็นสถำนที่เพำะพันธ์ปลำเทรำท์แบบออร์แกนิก เปิด
ให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ำมำตกปลำเท
ร ำท์ แ ล ะ บ ริ ก ำ ร เ รื อ พ ำ ย ใ ห้
นักท่องเที่ ยว ทะเลสำบแห่งนี้ มี
ควำมสวยงำมในทุกฤดูโดยเฉพำะ
ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อิสระให้ท่ำน
ได้ เดิ น เล่ น แ ล ะ ถ่ ำ ย ภ ำพ ต ำม
อัธยำศัย จากนั นน้าท่านชมเมืองซุก 
(Zug) เมืองแสนสวยริมทะเลสาบ
ซุก เมืองซุกเป็นทั้งเมืองหลวงและ
แคว้นในเวลำเดียวกัน เป็นแคว้นที่
ร่ ำรวยมำก เนื่องจำกบริษัทข้ำมชำติ
มำเปิดอ๊อฟฟิต ในแคว้นนี้มำกที่สุด 
ท ำให้อัตรำกำรเก็บภำษี ของแคว้น
นี้ต่ ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตรำกำร
ครอบครองรถหรูมำกที่สุดในสวิส) 
น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง 
และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี  น ำ
ท่ำนเดิยนชมบริเวณริมทะเลสำบที่ทำงรัฐบำลท้องถิ่นได้ลงทุนท ำจุดชมชีวิตสัตว์น้ ำใต้ทะเลสำบ ท่ำนจะ
เห็นพันธุ์ปลำชนิดต่ำงๆ ในทะเลสำบแห่งนี้ อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินที่มีร้ำนค้ำพื้นเมือง ของที่ระลึก
รวมทั้งนำฬิกำสวิสฯ รำคำพิเศษกว่ำแคว้นอื่นๆ จากนั นน้าท่านออกเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น  

เท่ียง บ ริ ก า ร อ าห า ร มื อ ก ล า ง วั น  ณ 
ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านชม “เมืองลูเซิ ร์น” Lucerne 
เมื อ ง ท่ี ได้ ชื่ อ ว่ ามี นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว
บันทึกภาพไว้มากท่ีสุดในสวิสฯ  น ำ
คณะถ่ำยภำพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” 
อนุสรณ์ ร ำลึกถึงกำรเสียชีวิตของ
ทหำรสวิสฯผู้ถวำยกำรอำรักขำแด่



 
 
 
 
 
 
 

 

พระเจ้ำหลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวัติใหญ่ฝร่ังเศส น ำท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินข้ำม “สะพานไม้คาเปล” ที่
มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพำนไม้ที่มีหลังคำคลุมตลอด ทอดตัวข้ำม  “ แม่น ้ารุซซ์” (Reuss) ซึ่ง
สร้ำงมำกว่ำ 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่ำในฝั่งเหนือ  สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟ
ไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่
จนมีสภำพใกล้เคียงของเดิม น้าท่าน
ออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์
เซ่น”  Schaffhausen เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงาม
ของน ้าตกไรน์ ซึ่งเกิดจำกแม่น้ ำไรน์
สำยน้ ำนำนำชำติที่ส ำคัญที่สุดใน
ยุโรป แม่น้ ำแห่งนี้ เกิดขึ้นจำกกำร
ละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์
เร่ิมจำกเป็นล ำธำรเล็กๆ  ผ่ำนลิคเท่นสไตน์ เข้ำสู่ทะเลสำบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่ำง
สวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนท์ก่อก ำเนิดแม่น้ ำไรน์สำยใหญ่ 
ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชันที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้าตกไรน์ท่ีสวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” 

ค่้า บริการอาหารมื อค่้า ณ ภัตตาคาร / อิสระตำมอัธยำศัยในกำรเดินเที่ยวชมบรรยำกำศยำมค่ ำคืน   
พักที่ :  Grand Europe Hotel หรือระดับใกล้เคียง 

วันที่9       ลูเซิร์น – ซูริค – เดินทางกลับ 
เช้า บริการอาหารมื อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติซูริคให้ท่ำนได้มีเวลำในกำรท ำภำษีก่อนขึ้นเคร่ืองเดินทำงกลับ 
13.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 971 
วันที่10      กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น้าทัวร์ มี
อ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั นทั งนี การตัดสินใจ  จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
 

ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มีเตียงเสริม ) 

              พักท่านเดียว / ห้อง 
                      จ่ายเพิ่ม 

 

ส.ค.-ก.ย. 2562 109,900 109,900 104,900 36,900 

ต.ค. 2562 111,900 111,900 107,900 36,900 

01-10 พ.ย. 2562 99,900 99,900 95,900 36,900 

ธ.ค. 2562 111,900 111,900 107,900 36,900 

ปีใหม่ 2563 119,900 119,900 115,900 39,900 

ต้องการเดินทางโดยชั นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 

อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิค//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบไุว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ช ำนำญเส้นทำง กฎหมำยในยุโรปไม่อนุญำตใหค้นขับรถเกิน 12ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศ เนื่องจำกอยู่ในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตัว หำกวันเข้ำพักตรงกับงำนเทศกำลเทรดแฟรห์รือกำรประชุมต่ำงๆ อันเป็นผลที่ท ำ
ให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนย้ำยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลัก  

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุม่เชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ให้ท่ำนได้เลิศรสกับอำหำรท้องถิน่ในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทัวร์โดยหัวหน้ำทัวร์ผู้มีประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง  
 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

 ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป&ค่าทิปหัวหน้าทัวร ์ 
 น ้าดื่มบริการ 2 ขวด ต่อท่าน ต่อวัน 

 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พัก (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หำกท่ำนลืมสัมภำระไว้ใน
ห้องพัก มีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำช้ำหรือสูญหำยได้)* บำงโรงแรมมีพนักงำนยกกระเป๋ำไม่พอท ำให้เกิดควำมล้ำ
ช้ำ ท่ำนสำมำรถน ำสัมภำระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง * 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และค่ำภำษหีัก ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ , ค่ำซักรีด , ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรนอกเหนือจำกทีร่ะบใุนรำยกำร  



 
 
 
 
 
 
 

 

 ค่ำผกผันของภำษีน้ ำมันที่ทำงสำยกำรบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 

เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง และการช้าระเงิน  
 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 50,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง Passport  มำยังบริษัทฯ 
และค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน และ
หรือ ผู้ร่วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำได้ครบ 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีนี้ ทำงบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือจัดหำคณะทัวร์อื่นให้ ถ้ำท่ำนต้องกำร 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือได้รับบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสัยบำง
ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใช้บริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำ และออก
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ 
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท้าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมผู้ีส้ารองที่นั่งครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจำก

บริษัทจะต้องใช้เอกสำรต่ำงๆที่เป็นกรุ๊ปในกำรยื่นวีซ่ำ อำทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมำจำกทำงยุโรป ,ประกันกำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยื่นวีซ่ำให้กับทำงท่ำนได้อย่ำงถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทำงบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเดี่ยว ซ่ึงทำงท่ำนจะต้องเดินทำง
มำยื่นวีซ่ำด้วยตัวเอง ตำมวัน และเวลำนัดหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผู้ก ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้ก ำหนด ท่ำนที่มีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตำมที่สถำนทูตต้องกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยื่นวีซ่ำเท่ำนั้น มิได้เป็นผู้พิจำรณำว่ำวีซ่ำให้กับ
ทำงท่ำน 

 กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ นดงัต่อไปนี  
-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด้าเนินการ ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่ำจะผ่ำนหรือไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ 
-  ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสำรที่ส ำคัญในกำรยื่นวีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผ่ำนกำร

พิจำรณำ ตั๋วเครื่องบินถ้ำออกตั๋วมำแล้วจะต้องท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนต้องถูกหักบำงส่วน และส่วนที่เหลือจะ
คืนให้ท่ำนภำยใน 45-60 วัน (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถ้ำยังไม่ออกตั๋วท่ำนจะเสียแต่ค่ำมัดจ ำตั๋วตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้ำคณะออกเดินทำงได้ และท่ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะต้องโดนค่ำมัดจ ำห้องใน 2 คืนแรก
ของกำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตัวตำมวันที่เข้ำพัก ทำงโรงแรมจะต้องยึดค่ำห้อง 100% ในทันที ทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบ 
และมีเอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเข้ำใจ 

 หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั งหมด 100% 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว
เครื่องบิน หรือพำหนะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้ เพรำะเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่นอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษัท ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ำรองยำนพำหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  45 วัน - คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน   
หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้      

 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 40 วันขึ้นไป -  เก็บค่ำใช้จ่ำย ของมัดจ ำทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บค่ำใช้จ่ำย  80 % ของรำคำทัวร ์
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  25 วัน - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA  (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ วมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีหน้ำพำสปอร์ตว่ำงอย่ำงน้อย 3 หน้ำ  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั น ) 1.5 X 2.0 นิ ว จ้านวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทำง  
 หลักฐานแสดงสถานะการท้างาน 1 ชุด 
* ค้าขาย หลักฐำนทำงกำรค้ำ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์หรือใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผู้เดินทำง อำยุย้อนหลังไม่เกิน 
3 เดือนนับจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำอังกฤษ  ในกำรออกจดหมำย
รับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่ละสถำนทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจำกต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภำษำอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั งนี เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค ำว่ำ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใช้ชื่อแต่

ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส้าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณำสะกดชื่อให้

ตรงกับหน้ำพำสปอร์ต และหมำยเลขบัญชีเล่มเดียวกับส ำเนำที่ท่ำนจะใช้ยื่นวีซ่ำ (ใช้เวลำด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วันท ำกำร) 
* เด็กต้องท ำเอกสำรรับรองบัญชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใช้เอกสำรกำรเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ/มำรดำคนใดคนหนึ่ง หรือบิดำมำรดำไม่ได้เดินทำงทั้งสอง
คน ต้องมีจดหมำยยินยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซึ่งจดหมำยต้องออกโดยที่ว่ำกำรอ ำเภอ 

 ส้าเนาบัตรประชาชน หรือ ส้าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 



 
 
 
 
 
 
 

 

 ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่ำท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ
สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นค ำร้องใหม่ก็ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ ์ทางบรษิัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมายและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนีท้ำงบรษิัท
ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิ่มเติมทำงบริษทัใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่ง
เอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำ
ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั น  กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นหลัก 

 


