10 วัน 8 คืน สวิตเซอร์ แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย
ยลเสน่ ห์เมืองเล็กๆกับเส้ นอันซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ ๆใน 3 ประเทศ

***บินตรงซูริค และ เวียนนา โดย...สวิส แอร์ และ ออสเตรียน แอร์ ไลนส์ ***
มิถุนายน – ธันวาคม 2565
เริ่มต้ น 105,000 บาท
รวมค่ าวีซ่าและทิปต่ างๆแล้ว
ซูริค, วินเทอร์ ทัวร์ , เฟราเอินเฟ็ ลท์ , คอนสแตนซ์ , เกาะไมเนา, ลินเดา, ล็อยท์ เคียร์ ชอิมอัลก็อย
เคมพ์เทิน, ฟุซเซน, โอเบอร์ อัมเมอร์ เกา, เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขาซุกสปิ ตเซ่ , เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขานอร์ ธเคทเทอ
คุฟสไตน์ , ฮัลล์สตัทท์ , เขาโฮเออร์ ดัคชไตน์ , แอดมอนท์ , มาเรียเซลล์, เวียนนา, พระราชวังฮอฟบวร์ ก
ราคาทัวร์ 108,000 บาท :
ราคาทัวร์ 105,000 บาท :

13-22 มิ.ย. 65 / 17-26 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 25 ธ.ค.- 3 ม.ค.
15-24 ก.ย. / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 / 30 พ.ย.- 9 ธ.ค.

วันแรก
09.00 น.

กรุงเทพมหานคร – ซู ริค

19.35 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่ นั่ง และสายการบินมี
บริ การ อาหารค่า และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

12.45 น.

นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Zurich Airport Mess **** หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง

ซู ริค - วินเทอร์ ทัวร์ – เฟราเอินเฟ็ ลท์ – คอนสแตนซ์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) นาท่านถ่ายรู ปกับ Munsterbrucke ซึ่ งเป็ นสะพานข้ามถนนและทางเดินทาง
ในเมืองเก่า เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าลิมมัต และเป็ นจุดถ่ายทาภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้ บริ เวณ
นี้ ยงั มีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ่ งเป็ น ฉากเปิ ดเรื่ อง
และเป็ นจุ ดชมวิวเมื องซู ริค อัน เลื่ องชื่ อ พร้ อมกับวิ วแม่ น้ าลิ ม มัต อิ ส ระให้ท่ านได้เก็ บ ภาพและเดิ นเล่น ตาม
อัธยาศัย หรื อ จะเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆก็ได้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมื องวินเทอร์ ทวั ร์ (Winterthur) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นาท่านเที่ยวชม
เมืองวินเทอร์ ทวั ร์ เป็ นเมืองที่อยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวอีกแห่ ง นา
ท่านเที่ ยวชมเมื องเก่ า (old town) และถ่ายรู ปกับ ศาลาว่าการเมื อง (City Hall) อิส ระให้ท่า นได้เก็บภาพความ

สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทไคเบิร์ก (Kyburg Castle) เป็ นปราสาทที่ต้ งั อยู่
บนเนิ น เขาและสามารถมองเห็ น วิ ว แม่ น้ าทอส เป็ นปราสาทที่ ไ ด้รั บ การยกย่อ งเป็ นมรดกอัน ล้ า ค่ า ของ
สวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Heritage Site) ปราสาทแห่ งนี้ สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และได้ตกเป็ นของราชวงศ์
ฮอฟบูร์กในช่วงศตวรรษที่ 12 นาท่านชมความสวยงามของปราสาทหินยุคโบราณและเก็บภาพตามอัธยาศัย

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟราเอินเฟ็ ลท์ (ระยะทาง 19 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) นาท่านเที่ยวชมเมือง
เก่าเฟราเอินเฟ็ ลท์ (Old town) และ แวะถ่ายรู ปกับปราสาทเฟราเอินเฟ็ ลท์ (Frauenfeld Castle) ปราสาทโบราณ
สร้างในสมัยศตวรรษที่ 14 เป็ นอีกปราสาทที่ถือได้ว่าเป็ นมรดกอันล้ าค่าของสวิตเซอร์แลนด์ สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมื องคอนสแตนซ์ (Konstanz) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ตั้งอยู่บนทะเลสาบ
คอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื อ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ ใหญ่ เป็ นอันดับที่ ส ามของ
ยุโรป เป็ นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรี ย และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้แล้ว เมืองคอนสแตนซ์
ยังเป็ นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงมากแห่งหนึ่ งของประเทศ เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของ มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์
(University of Konstanz) มหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 และยังเป็ นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1
ใน 9 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของประเทศเยอรมนีอีกด้วย
ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั 47 Hotel Konstanz**** หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมย่านเขตเมืองเก่า (Old town) อันเป็ นที่ต้ งั ของอาคารเก่าแก่มากมาย นาท่านเข้าชมวิหารคอนสแตนซ์
(Konstanz Minster) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของเมืองคอนสแตนซ์ โดยวิหาร
ถูกสร้างขึ้นในปี 615 เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารได้พงั ทลายลง และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่
อีกครั้งโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายครั้งจวบจนปัจจุบนั ได้เวลา
นาท่านเข้าชมศาสนสถานซาเลม (Salem Abbey and Palace) เป็ นอารามซิสเตอร์เรี ยที่โดดเด่นมาก สร้างขึ้นในปี

ค.ศ. 1136 ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ ง และในการบู รณะแต่ละครั้ งก็ได้รับอิ ทธิ พ ลจากศิ ลปะในยุคนั้นๆ
นับว่าเป็ นอีกหนึ่งอารามที่มีความสวยงามโดดเด่นท่ามกลางแนวเขา

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เกาะไมเนา (Mainau island) หรื อ เกาะพฤกษชาติไมเนา หรื อ เกาะดอกไม้ ไมเนา (Blumeninsel
Mainau) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่อ งเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศเยอรมนี โดย
เกาะตั้งอยูใ่ นทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรื อ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เป็ นเกาะที่ได้ชื่อว่า
เป็ นเกาะแห่ งพฤกษชาติ ซึ่ งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนั้นได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้ดอกและไม้เมือง
ร้อนที่มีมากกว่า 500 ชนิ ด นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสวนพระราชวัง (Palace Gardens)ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1853
โดย Frederick I, Grand Duke of Baden อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau) ลินเดาเป็ นเมื องเก่ าที่ เคยเป็ นอาณาจักรอิสระในอดีต และได้รับการก่ อตั้ง
อย่างเป็ นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 882 ตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบโบเดนเซ มีพ้ืนที่เล็กมากขนาดน้อยกว่า 1 ตาราง
กิโลเมตร เมื่ อก่ อนเมืองนี้ มีตน้ มะนาวมาก ก็เลยใช้ชื่อเมืองว่า Linde ซึ่ งภาษาเยอรมัน (Linden tree แปลว่าต้น
มะนาว) หลัง จากนั้ น ก็ เพี้ ย นมาเรื่ อ ยๆจนกลายเป็ นชื่ อ เมื อ ง Lindau น าท่ า นเดิ น เล่ น ที่ ถ นนแม็ ก ซิ มิ เลี่ ย น
(Maximillanstrasse) ถนนสายหลัก ของเมื อ งในเขตเมื อ งเก่ า ที่ มี อ ายุก ว่ าพัน ปี ตัว เมื อ งเก่ าเต็ ม ไปด้วยอาคาร
บ้านเรื อนโบราณ จตุรัสที่มีชีวิตชีวา และตรอกแคบๆ เพื่อดื่มด่ากับมนต์เสน่ ห์ของเมืองเก่าแห่ งรัฐบาวาเรี ย นา
ท่านแวะถ่ายรู ป กับ ศาลากลางเก่ า (Altes Rathaus หรื อ Old town hall) โบสถ์ทรงหัวหอม หรื อ St. Stephan’s
church และพิพิ ธภัณฑ์ประจาเมือง (Stadtmuseum) จากนั้นนาท่านเดินเล่นบริ เวณท่าเรื อซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมที่
โดดด่นคือ หอคอยมางทวร์ม (Mangturm) มีความเก่าแก่ สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่ งเรื องในอดีตที่เกิดจากการค้า
กับประเทศอิตาลีในปลายศตวรรษที่ 13 อีกทั้งยังมีประภาคารเก่า (Lindau lighthouse) และ อนุสาวรี ยส์ ิ งโตบาวา
เรี ย (Bavarian Lion) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1856 และได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่ งของเมืองลินเดาและรัฐ
บาวาเรี ย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Best Western Plus Marina Star Hotel**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

ลินเดา - ล็อยท์เคียร์ ชอิมอัลก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมื องล็อยท์เคี ยร์ ช อิมอัลก็อย (Leutkirch im Allgau) (ระยะทาง 47 กม. เดิ นทางประมาณ 45
นาที) เป็ นเมืองเล็กๆที่ต้ งั อยุ่ทางตะวันตกของเยอรมนี ในอดีตเมืองแห่ งนี้ เคยมีสถานะเป็ นเสรี นครของจักรวรรดิ
โรมัน อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ น าท่ านเข้าชมปราสาทชู รรอสส์ ซี ล ล์ (Schloss Ziel) ปราสาทยุค กลางสร้ างขึ้ น ในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 15 และได้มีการบูรณะเรื่ อยมาทาให้ได้รับอิทธิ พลจากศิ ลปะแบบเรเนอร์ซองส์ และ บาโรค นาท่าน
เที่ ย วชมความงามของปราสาทยุค กลางแห่ ง นี้ สมควรแก่ เวลาน าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งเคมพ์เทิ น (Kampten)
(ระยะทาง 30 กม. เดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคอัลล์กอย แห่ งสวาเบีย แคว้นบาวา
เรี ย ประเทศเยอรมนี เชื่อว่าเดิมเป็ นที่ต้ งั รกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เป็ น
หนึ่งในชุมชนของชาวเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเข้าชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่ งนิ กายโรมันคาธอลิค สร้างขึ้นช่วง
ศตวรรษที่ 13 และเป็ นหนึ่งในโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ยุคสมัยนั้นภายหลังสงครามศาสนา 30 ปี
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลังมีการต่อเติมเป็ นสานักสงฆ์ มีการสร้างหอคอยคู่ และถูกเปลี่ยนเป็ น
วิหารในที่สุด ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุซเซน (Fussen) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูอ่ ยูป่ ลายแคว้นบาวาเรี ยมีชายแดน
ห่างจากประเทศออสเตรี ยเพียงแค่ 5 กม. เท่านั้น เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงโด่งดังเพราะเป็ นสถานที่ต้ งั ของปราสาทไม่ว่า
จะเป็ นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ลุดวิก และอื่นๆ นาท่านเที่ ยวชมเมืองเก่า (Old Town Fussen) ให้ท่านได้
สัมผัสเมืองแห่ งสี สันที่ประกอบด้วยหมู่อาคารบ้านเรื อนสมัยอดีต เป็ นอีกเมืองน่ ารักที่นักท่องเที่ยวมักมาเยือน
และสัมผัสบรรยากาศ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Luitpoldpark Hotel**** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ห้า

ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขาซุกสปิ ตเซ่ – โอเบอร์ อมั เมอร์ เกา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนั่งมินิบสั เพื่อเข้าชมปราสาท (***การ
ให้บริ การของรถมินิบสั ขึ้นกับสภาพอากาศในวันเดินทาง หากรถมินิบสั ไม่เปิ ดใหม่บริ การ บริ ษทั จะคืนค่ามินิบสั
ให้ กับ ทุ ก ท่ าน) ปราสาทนอยส์ ช วานสไตน์ เป็ นหนึ่ งในปราสาทราชวัง ที่ มี ชื่ อเสี ย งเป็ นที่ เลื่ อ งลื อ สร้ างใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 18–19 ในรัชสมัยของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี ริ ชาร์ด วากเนอร์
ตัวปราสาทมีที่ต้ งั อันน่าทึ่งบนหิ นผาขนาดใหญ่ยกั ษ์ สู งกว่า 200 เมตร เหนื อออบแก่งของแม่น้ าพอลลัท ท่านจะ
ประทับใจกับความงามและบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกดังเทพนิยาย ซึ่ ง วอลท์ ดิสนีย ์ ได้จาลองแบบไปสร้าง
ปราสาทไว้ในดิสนียแ์ ลนด์ทุกแห่งในโลก จนกลายเป็ นสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ สถานีอิบเซ่ (Eibsee) เพื่อขึ้นกระเช้าสู่เทือกเขาซุกสปิ ตเซ่ (Zugspitzplatt) ยอดเขาที่สูงที่สุดของ
เทือกเขาแอลป์ ในประเทศเยอรมนี ที่ระดับความสู ง 2,962 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล อิ สระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามจากยอดเขาซุ กสปิ ตเซ่ และ ชมทัศนี ยภาพโดยรอบ จากนั้นนาท่านเดินทางลงสู่ สถานี อิบเซ่ ด้วย
กระเช้าเคเบิ้ ลคาร์ (***หากสภาพอากาศไม่ เอื้ ออานวยและกระเช้าปิ ดให้บ ริ ก าร ทางบริ ษ ทั น าท่ านเที่ ยวชม
บริ เวณทะเลสาบอิบเซ่ แทน) สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโอเบอร์ อมั เมอร์ เกา (Oberammergau) เป็ น
เมื องที่ มี บ รรยากาศทางธรรมชาติ ที่ ส วยงามของหุ บเขา และยังเป็ นหมู่ บ้านที่ มี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวด้วยการ
ตกแต่งผนังอาคารบ้านเรื อนด้วยภาพเขียนทางศาสนา และวิถีชีวิตชนบท มีศิลปาชีพท้องถิ่นเป็ นงานแกะสลักไม้
ที่มีความสวยงามขึ้นชื่อและเป็ นสถานที่จดั แสดงอุปรากรระดับโลกที่ ชื่อว่า The Passion Play ซึ่ งเป็ นอุปรากรที่
ถ่ายทอดเรื่ องราวทางศาสนาคริ สต์ที่จะจัดขึ้นสิ บปี ต่อหนึ่งครั้งอีกด้วย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Luitpoldpark Hotel**** หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่หก

ฟุซเซน – อินช์ บรู ค - เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขานอร์ ธเคทเทอ - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องอินช์บ รู ค (Innsbruck) (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นาท่านขึ้ น
เคเบิ้ลคาร์ เพื่ อชมวิวจากเขานอร์ ธเคทเทอ (Innsbruck nordkette) เพื่อชมวิวเมืองอินช์บรู คจากมุมสู ง อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองอินช์บรู ค และให้ท่านได้สูดอากาศบริ สุทธิ์ได้อย่างเต็มอิ่ม สมควรแก่เวลา
นาท่านเที่ยวชมเมืองอินช์บรู ค ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของรัฐทีโรล อยู่ทางตะวันตกของออสเตรี ย ตั้งอยูบ่ นที่ราบลุ่ม
แม่น้ าอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาสู งได้แก่ นอร์ดเคทเทอ อยูท่ างตอนเหนือ
ของเมือง ยอดพัทแชร์โคเฟิ ล และแซร์เลส อิสระให้ท่านเที่ยวชมและเก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุฟสไตน์ (Kufstein) เมืองริ มฝั่ งแม่น้ าอินช์ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองแห่ งรัฐทิ โรล และ
เป็ นเมืองโบราณอี กเมื องที่ โดดเด่นแห่ งออสเตรี ย นาท่านถ่ายรู ปกับ ป้ อมปราการโบราณคุฟ สไตน์ (Kufstein
fortress) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 13 โดยบิ ชอปแห่ งเรเกนสบวร์ ก ต่อมาถู กครอบครองโดยจักรพรรดิแมกซิ มิ
เลียน แห่ งบาวาเรี ยในสมัยศตวรรษที่ 15 จนในปี ค.ศ. 1814 ก็ได้กลับมาถูกปกครองโดยออสเตรี ยอี กครั้ง ได้
เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
มรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองแห่ งนี้ เมือง
ฮอล์สตรัทเป็ นเมืองเล็กๆริ มทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็ นภูเขาสู งชัน บ้านเรื อนใน
เมืองนี้ ต้ งั อยู่บนเนื้ อที่แคบๆ ริ มทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลัน่ เป็ นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับ
สวนลอยฟ้า จนผูค้ นที่เคยได้มาเยือนถึงกับขนานนามกันว่าเมืองนี้สวยจนเป็ นแบบในโปสการ์ดหรื อวอลเปเปอร์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl**** หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ฮัลล์ สตัทท์ – เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขาโฮเออร์ ดัคชไตน์ – แอดมอนท์ - มาเรียเซลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ เขาโฮเออร์ ดัค ชไตน์ (Dachstein) เป็ นภูเขาหิ นปูนในออสเตรี ย ตั้งอยู่บ ริ เวณตอนกลางของ
ประเทศ มีความสู ง 2,995 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล และสู ง 2,136 เมตรจากฐานเขา ครอบคลุมอาณาเขตของรัฐ
สติเรี ย และรัฐอัปเปอร์ออสเตรี ย ภูเขาแห่ งนี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกอีกด้วย นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์
เพื่อสู่ จุดชมวิว Five Fingers สัมผัมทิวทัศน์ที่งดงาม ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม จุดชมวิว Five Fingers เป็ น
ตัวแทนของห้าสถานที่ ที่ สามารถชมได้ในเทื อกเขาดัชสไตน์ นาท่านชมถ้ าน้ าแข็งยักษ์ (Ice Cave) ซึ่ งเปิ ดให้
นักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าชมภายในถ้ าน้ าแข็ง ท่านจะได้เห็นรู ปปั้ นน้ าแข็งประหลาดที่เกิดขึ้นจากน้ าที่ไหลจากที่
ราบสู งดัชสไตน์ ไปจนถึงรอยแตกเล็กๆ ของถ้ า เกิดเป็ นภาพประติมากรรมน้ าแข็งภายในถ้ าสวยงามมาก (หาก
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวยและไม่สามารถเข้าชมภายในถ้ าได้ ทางบริ ษทั ฯจะนาท่านเที่ยวชมบริ เวณริ มทะเลสาบ
โกเซาแทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองแอดมอนท์ (Admont) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นาท่านเข้า
ชมอารามแอดมอนท์ (Admont Abbey) สานักสงฆ์ที่มีห้องสมุดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในศิลปะแบบบาโรค
นาท่ านเข้าชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ ข องหอสมุดเก่ าแห่ งอารามแอดมอนท์ สมควรแก่ เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองมาเรี ยเซลล์ (Mariazell) (ระยะทาง 99 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)

นาท่านเที่ยวชมเขตเมืองเก่าแห่ งมาเรี ยเซลล์ (Old town) เป็ นเมืองของออสเตรี ยในรัฐสติเรี ยทางตะวันออกเฉี ยง
ใต้ เป็ นที่รู้จกั กันดีในฐานะศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว เมืองนี้ต้ งั อยูใ่ นหุบเขา Salza ท่ามกลางเทือกเขา Styrian Alps
ซึ่งมีบรรยากาศที่ งดงามอีกแห่ งของออสเตรี ย นาท่านถ่ายรู ปกับวิหารแห่งมาเรี ยเซลล์ (Mariazell Basilica) เป็ น
สถานที่แสวงบุญที่สาคัญที่สุดในออสเตรี ยและเป็ นหนึ่ งในวิหารที่มีผเู ้ ยี่ยมชมมากที่สุ ดในยุโรป ในโบสถ์มีรูป
ปั้ นไม้อนั น่ าอัศจรรย์ของพระแม่มารี วิหารแห่ งนี้ สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ในศิลปะแบบบาโรค
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนเนอร์ นิวสตัทท์ (Wiener Neustadt)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Garden Inn Wiener Neustadt **** หรื อเทียบเท่า

วันที่แปด

เวียนนา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทฟอรชเทนสไตน์ (Forchtenstein Castle) เป็ นปราสาทที่สร้างขึ้นในช่วงปลายยุคกลางใกล้
กับเขตเทศบาลของ Forchtenstein ทางตอนเหนือของ Burgenland ประเทศออสเตรี ย ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใน
สมัยศตวรรษที่ 15 โดย ลอร์ดแมนเทอร์เบิร์ก ภายในตัวปราสาทมีหอคอยสูงที่มีชื่อว่า “หอคอยดา” หรื อ Black
Tower ปราสาทแห่งนี้ยงั คงได้รับการบูรณะได้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เวียนนา (Vienna)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นาท่านเที่ยวชม นครเวียนนา (Vienna) นาท่านสู่ Stephansplatz เป็ นจัตุรัสที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในกรุ งเวียนนาและถือ
เป็ นศูนย์กลางของเมือง ชื่อของจัตุรัสนี้ มาจากมหาวิหารที่งดงามซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของ Stephansdom หรื อที่รู้จกั กันดี
ในชื่ อ St. Stephen's Cathedral นาท่านเข้าชมความงามของมหาวิหารเซ็นต์สตีเฟน มหาวิหารในสถาปั ตยกรรม
สไตล์โกธิคอันเก่าแก่ ซึ่ งตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่ใจกลางกรุ งเวียนนา กับเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นด้วยหอคอย
ทรงแหลมสู ง และหลังคาโบสถ์ที่ได้รับการตกตแต่งลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม และยังเป็ นที่ต้ งั ของอนุสรณ์พระ
บรมศพของจักรพรรดิฟรี ดริ ชที่ 3 และเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอยอี กด้วย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างอิสระในย่าน

ถนนคนเดิน “คาร์ ทเนอร์ สตรี ท” ที่มีนักท่องเที่ยวนิ ยมนั่งจิบกาแฟต้นตารับแท้ และชิ มชัดเกอร์ เค้กอันเลื่องชื่ อ
ของเวียนนา พร้ อมเลื อกซื้ อสิ นค้าจากห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้ามากมาย เชิ ญท่ านเลื อกซื้ อหาของฝากจาก
ออสเตรี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไน, คริ สตัล ของที่ระลึกต่างๆ หรื อสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NH Danube City Hotel ****หรื อเทียบเท่า

วันที่เก้ า

เวียนนา – พระราชวังฮอฟบวร์ ก - กรุงเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่สวยงามของพระราชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) พระราชวังเดิมของราชวงศ์
ฮอฟบวร์กในกรุ งเวียนนายาวนานกว่า 600 ปี เป็ นพระราชวังหลวงใจกลางกรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย ส่ วน
หนึ่ ง ของพระราชวังในปั จจุ บ ัน เป็ นที่ พ านัก และท าเนี ย บของประธานาธิ บ ดี อ อสเตรี ย พระราชวังสร้ างใน
ศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่ วนเรื่ อยมา พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นเสมือนหนึ่ งศูนย์รวมอานาจการปกครอง
ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรี ย และยังเป็ นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านเดิ นทางสู่ ปานดอร์ ฟ เอาท์เล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30
นาที) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่กว่า 130 ร้านค้า อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งจุใจกับสิ นค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย อาทิ
เช่น Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, และแบรนด์ช้ นั นาอื่นๆ
นาท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ OS25 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารค่าและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

19.00 น.
23.20 น.
วันที่สิบ

กรุงเทพมหานคร

14.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ราคาทัวร์ 108,000 บาท :
ราคาทัวร์ 105,000 บาท :

13-22 มิ.ย. 65 / 17-26 ก.ค. 65 / 9-18 ส.ค. 65 / 25 ธ.ค.- 3 ม.ค.
15-24 ก.ย. / 11-20 ต.ค. 65 / 20-29 ต.ค. 65 / 30 พ.ย.- 9 ธ.ค.

อัตราค่าบริ การ

มิ.ย. - ส.ค. / ปี ใหม่

ก.ย.- พ.ย 2565

ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

108,000

105,000

14,000

14,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน เสริ มเตียง

102,000

99,000

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (LX/OS) เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-ZRH//VIE-BKK)
กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ

80,000-120,000
24,000

22,000

3,500

3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565)
▪ สาหรับ ห้องพัก แบบ 3 เตี ยง กรุ ณาแจ้งล่ว งหน้าเพื่ อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพือ่ โหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย LX/ OS (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 60,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้ง ยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเดิ น ทางหั ก ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น มัด จ าตั๋ว เครื่ อ งบิ น , วี ซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมี รายละเอี ยดแสดงให้แก่ ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ : ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ด้วย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ู เดิ นทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ คคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด

▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด
การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญ หายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น ) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมนี
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่
วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี
เทา ใช้ ไม่ได้) ห้ ามสวมแว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าที่เคยได้ )
3. สาเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
9. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Statement และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) ให้ธนาคารประทับตรา
รับรองสาเนาทุกหน้า
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

