
 

10 วนั 8 คนื สวติเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ 
 

***บินตรงซูริค โดย...สวสิ อนิเตอร์เนช่ันแนลแอร์ไลน์ส*** 
ธันวาคม 2565 - เมษายน 2566 

เร่ิมต้น 115,900 บาท 

รวมค่าวซ่ีาและทปิต่างๆแล้ว  
ซูริค, วนิเทอร์ทวัร์, เฟราเอนิเฟ็ลท์, คอนสแตนซ์, เกาะไมเนา, ลนิเดา, ลอ็ยท์เคยีร์ชอมิอลักอ็ย 

เคมพ์เทนิ, ฟุซเซน, โอเบอร์อมัเมอร์เกา, เคเบิล้คาร์ขึน้เขาซุกสปิตเซ่, ฟุซเซน, อนิช์บรูค, คุฟสไตน์, ฮัลล์สตัทท์, 
เซลแอมซี, ยอดเขาคทิส์ชไตน์ฮอร์น, คาปรุน, น า้ตกคริมเมิล, อนิช์บรูค, วาดูซ, ซุก ,ซูริค  

 

ราคาทวัร์ 115,900 บาท : 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66/ 14-23 ก.พ. 66 / 15-24 ม.ีค. 66 
ราคาทวัร์ 119,900 บาท : 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66 / 7-16 เม.ย. 66 / 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 



 

 

10 วนั สวติเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย 
 

วนัแรก  กรุงเทพมหานคร – ซูริค  
 

09.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวสิแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินมี
บริการ อาหารค ่า และ อาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่อง   ซูริค - วนิเทอร์ทวัร์ – เฟราเอนิเฟ็ลท์ – คอนสแตนซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองวินเทอร์ทวัร์ (Winterthur) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) น าท่านเท่ียวชม

เมืองวินเทอร์ทวัร์ เป็นเมืองท่ีอยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ทางการท่องเท่ียวอีกแห่ง น า
ท่านเท่ียวชมเมืองเก่า (old town) และถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง (City Hall)  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไคเบิร์ก (Kyburg Castle) เป็นปราสาทท่ีตั้งอยู่
บนเนินเขาและสามารถมองเห็นวิวแม่น ้ าทอส เป็นปราสาทท่ีได้รับการยกย่องเป็นมรดกอันล ้ าค่าของ
สวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Heritage Site) ปราสาทแห่งน้ีสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 10 และไดต้กเป็นของราชวงศ์
ฮอฟบูร์กในช่วงศตวรรษท่ี 12 น าท่านชมความสวยงามของปราสาทหินยคุโบราณและเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 

 
 
 



 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเฟราเอินเฟ็ลท์ (ระยะทาง 19 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 20 นาที) น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่าเฟรา

เอินเฟ็ลท์ (Old town) และ แวะถ่ายรูปกบัปราสาทเฟราเอินเฟ็ลท์ (Frauenfeld Castle) ปราสาทโบราณสร้างใน
สมยัศตวรรษท่ี 14 เป็นอีกปราสาทท่ีถือได้ว่าเป็นมรดกอนัล ้ าค่าของสวิตเซอร์แลนด์ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ตั้งอยูบ่นทะเลสาบคอนส
แตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสามของยุโรป เป็น
จุดบรรจบกนัของประเทศเยอรมนันี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากน้ีแลว้ เมืองคอนสแตนซ์ ยงัเป็น
เมืองมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของประเทศ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้ งของ มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ 
(University of Konstanz) มหาวิทยาลยัอนัเก่าแก่ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนในปี 1966 และยงัเป็นมหาวิทยาลยัท่ีติดอนัดบั 1 
ใน 9 มหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศเยอรมนีอีกดว้ย  

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  47 Hotel Konstanz****  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลนิเดา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมยา่นเขตเมืองเก่า (Old town) อนัเป็นท่ีตั้งของอาคารเก่าแก่มากมาย น าท่านเขา้ชมวิหารคอนสแตนซ์ 

(Konstanz Minster) อีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองคอนสแตนซ์ โดยวิหาร
ถูกสร้างข้ึนในปี 615 เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารไดพ้งัทลายลง และไดมี้การบูรณะข้ึนใหม่
อีกคร้ังโดย Bishop Rumold ในช่วงระหวา่งปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายคร้ังจวบจนปัจจุบนั ไดเ้วลา
น าท่านเขา้ชมศาสนสถานซาเลม (Salem Abbey and Palace) เป็นอารามซิสเตอร์เรียท่ีโดดเด่นมาก สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ. 1136 ผ่านการบูรณะมาแล้วหลายคร้ัง และในการบูรณะแต่ละคร้ังก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุคนั้นๆ 
นบัวา่เป็นอีกหน่ึงอารามท่ีมีความสวยงามโดดเด่นท่ามกลางแนวเขา 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เกาะไมเนา (Mainau island) หรือ เกาะพฤกษชาติไมเนา หรือ เกาะดอกไม ้ไมเนา (Blumeninsel 
Mainau) อีกหน่ึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศเยอรมนี โดย
เกาะตั้งอยูใ่นทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เป็นเกาะท่ีไดช่ื้อวา่
เป็นเกาะแห่งพฤกษชาติ ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ของเกาะนั้นไดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยไมด้อกและไมเ้มือง
ร้อนท่ีมีมากกวา่ 500 ชนิด น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสวนพระราชวงั (Palace Gardens)ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1853 
โดย Frederick I, Grand Duke of Baden อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา (Lindau) ลินเดาเป็นเมืองเก่าท่ีเคยเป็นอาณาจกัรอิสระในอดีตและได้รับการก่อตั้ง
อยา่งเป็นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 882 ตั้งอยูบ่นเกาะในทะเลสาบโบเดนเซ มีพื้นท่ีเล็กมากขนาดนอ้ยกวา่ 1 ตาราง
กิโลเมตร เม่ือก่อนเมืองน้ีมีตน้มะนาวมาก ก็เลยใช้ช่ือเมืองว่า Linde ซ่ึงภาษาเยอรมนั (Linden tree แปลว่าตน้
มะนาว) หลังจากนั้ นก็ เพี้ ยนมาเร่ือยๆจนกลายเป็นช่ือเมือง Lindau น าท่านเดินเล่นท่ีถนนแม็กซิมิเล่ียน 
(Maximillanstrasse) ถนนสายหลักของเมืองในเขตเมืองเก่าท่ีมีอายุกว่าพนัปี ตวัเมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคาร
บา้นเรือนโบราณ  จตุรัสท่ีมีชีวิตชีวา และตรอกแคบๆ เพื่อด่ืมด ่ากบัมนตเ์สน่ห์ของเมืองเก่าแห่งรัฐบาวาเรีย น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus หรือ Old town hall) โบสถ์ทรงหัวหอม หรือ St. Stephan’s 
church และพิพิธภณัฑ์ประจ าเมือง (Stadtmuseum) จากนั้นน าท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือซ่ึงมีสถาปัตยกรรมท่ี
โดดด่นคือ หอคอยมางทวร์ม (Mangturm) มีความเก่าแก่ สะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตท่ีเกิดจากการคา้
กบัประเทศอิตาลีในปลายศตวรรษท่ี 13 อีกทั้งยงัมีประภาคารเก่า (Lindau lighthouse) และ อนุสาวรียสิ์งโตบาวา
เรีย (Bavarian Lion) ท่ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1856 และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของเมืองลินเดาและรัฐ
บาวาเรีย อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Best Western Plus Marina Star Hotel****    หรือเทยีบเท่า  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่ี่ ลนิเดา - ลอ็ยท์เคียร์ชอมิอลัก็อย - เคมพ์เทนิ - ฟุซเซน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองล็อยท์เคียร์ชอิมอลัก็อย (Leutkirch im Allgau) (ระยะทาง 47 กม. เดินทางประมาณ 45 

นาที) เป็นเมืองเล็กๆท่ีตั้งอยุท่างตะวนัตกของเยอรมนี ในอดีตเมืองแห่งน้ีเคยมีสถานะเป็นเสรีนครของจกัรวรรดิ
โรมันอนัศักด์ิสิทธ์ิ น าท่านเข้าชมปราสาทชูรรอสส์ ซีลล์ (Schloss Ziel) ปราสาทยุคกลางสร้างข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 15 และไดมี้การบูรณะเร่ือยมาท าให้ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบเรเนอร์ซองส์ และ บาโรค น าท่าน
เท่ียวชมความงามของปราสาทยุคกลางแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองเคมพ์เทิน (Kampten) 
(ระยะทาง 30 กม. เดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในอนุภูมิภาคอลัล์กอย แห่งสวาเบีย แควน้บาวา
เรีย ประเทศเยอรมนี เช่ือว่าเดิมเป็นท่ีตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนท่ีภายหลงัจะถูกปกครองโดยชาวโรมนั เป็น
หน่ึงในชุมชนของชาวเยอรมนัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บา่ย น าท่านเขา้ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่งนิกายโรมนัคาธอลิค สร้างข้ึนช่วง
ศตวรรษท่ี 13 และเป็นหน่ึงในโบสถ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ณ ยุคสมยันั้นภายหลงัสงครามศาสนา 30 ปี
ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลงัมีการต่อเติมเป็นส านกัสงฆ์ มีการสร้างหอคอยคู่ และถูกเปล่ียนเป็น
วหิารในท่ีสุด ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุซเซน (Fussen)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยูอ่ยูป่ลายแควน้บาวาเรียมีชายแดน
ห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านั้น เมืองน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเพราะเป็นสถานท่ีตั้งของปราสาทไม่วา่
จะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ลุดวิก และอ่ืนๆ น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า (Old Town Fussen) ให้ท่านได ้
สัมผสัเมืองแห่งสีสันท่ีประกอบดว้ยหมู่อาคารบา้นเรือนสมยัอดีต เป็นอีกเมืองน่ารักท่ีนกัท่องเท่ียวมกัมาเยือน
และสัมผสับรรยากาศ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Luitpoldpark Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 



 

วนัที่ห้า  ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เคเบิล้คาร์ขึน้เขาซุกสปิตเซ่ – โอเบอร์อมัเมอร์เกา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนัง่มินิบสัเพื่อเขา้ชมปราสาท (***การ

ใหบ้ริการของรถมินิบสัข้ึนกบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง หากรถมินิบสัไม่เปิดใหม่บริการ บริษทัจะคืนค่ามินิบสั
ให้กับทุกท่าน) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหน่ึงในปราสาทราชวงัท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีเล่ืองลือ สร้างใน
คริสตศ์ตวรรษท่ี 18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกท่ี 2 ตามจินตนาการของคีตกวชีาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ 
ตวัปราสาทมีท่ีตั้งอนัน่าท่ึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่น ้ าพอลลทั ท่านจะ
ประทบัใจกบัความงามและบรรยากาศท่ีแสนจะโรแมนติกดงัเทพนิยาย ซ่ึง วอลท ์ดิสนีย ์ไดจ้  าลองแบบไปสร้าง
ปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนดทุ์กแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด ์

 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีอิบเซ่ (Eibsee) เพื่อข้ึนกระเชา้สู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitzplatt) ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของ

เทือกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี ท่ีระดบัความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
ความสวยงามจากยอดเขาซุกสปิตเซ่ และ ชมทศันียภาพโดยรอบ จากนั้นน าท่านเดินทางลงสู่สถานีอิบเซ่ด้วย
กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ (***หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยและกระเช้าปิดให้บริการ ทางบริษทัน าท่านเท่ียวชม
บริเวณทะเลสาบอิบเซ่แทน) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) เป็น
เมืองท่ีมีบรรยากาศทางธรรมชาติท่ีสวยงามของหุบเขา และยงัเป็นหมู่บ้านท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัด้วยการ
ตกแต่งผนงัอาคารบา้นเรือนดว้ยภาพเขียนทางศาสนา และวิถีชีวติชนบท มีศิลปาชีพทอ้งถ่ินเป็นงานแกะสลกัไม้
ท่ีมีความสวยงามข้ึนช่ือและเป็นสถานท่ีจดัแสดงอุปรากรระดบัโลกท่ีช่ือวา่ The Passion Play ซ่ึงเป็นอุปรากรท่ี
ถ่ายทอดเร่ืองราวทางศาสนาคริสตท่ี์จะจดัข้ึนสิบปีต่อหน่ึงคร้ังอีกดว้ย 



 

 
 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  Luitpoldpark Hotel**** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
 
วนัที่หก ฟุซเซน – อนิช์บรูค - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองอินช์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หน่ึงในสาม

เมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ัง
แม่น ้ าอิน มีลกัษณะเป็นท่ีราบแคบแทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศของ
จกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เน่ืองดว้ยเพราะสภาพอากาศท่ีดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผูท่ี้ไดเ้ขา้มา
ปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแมแ้ต่ นโปเลียน ยงั
ชอบมาพ านกัท่ีเมืองน้ี โดยพระราชวงัตากอากาศท่ีเมืองอินซ์บรูคมีช่ือวา่ ชลอสอมัราส ไดรั้บขนานนามวา่เชิน
บรุนน้อย เพราะเชินบรุนคือพระราชวงัท่ีใหญ่ท่ีสุดของจกัรวรรดิออสเตรีย ตั้งอยู่ท่ีกรุงเวียนนาเป็นศูนยก์ลาง
ของการปกครองของจกัรวรรดิ  เม่ือจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีต่างพากนัมาตากอากาศท่ีอินซ์บรูค ชลอสอมัราส 
และอินส์บรูคจึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย  น าท่านชมยา่นเมืองเก่าท่ีมี
สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ชมโกลเดน้รูฟ หรือหลงัคาทองค าท่ีมีช่ือเสียง สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองเก่าในนครอินซ์
บรูค ก่อสร้างเม่ือศตวรรษท่ี 15 ดว้ยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร๊ค โดยส่วนของหลงัคาท่ียื่นออกมาจากระเบียง
ก่อสร้างดว้ยทองค าแท ้จ านวน 2,738 แผน่ ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟถูกใชเ้ป็นส านกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองคุฟสไตน์ (Kufstein) เมืองริมฝ่ังแม่น ้ าอินช์ เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองแห่งรัฐทิโรล และ
เป็นเมืองโบราณอีกเมืองท่ีโดดเด่นแห่งออสเตรีย น าท่านถ่ายรูปกบัป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ (Kufstein 
fortress) สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 13  โดยบิชอปแห่งเรเกนสบวร์ก ต่อมาถูกครอบครองโดยจกัรพรรดิแมกซิมิ
เลียน แห่งบาวาเรียในสมยัศตวรรษท่ี 15 จนในปี ค.ศ. 1814 ก็ไดก้ลบัมาถูกปกครองโดยออสเตรียอีกคร้ัง ได้



 

เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองฮลัล์สตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
มรดกโลกเก่าแก่อายุกวา่ 4,000 ปี ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนกัเดินทางมากมายใหม้ายงัเมืองแห่งน้ี เมือง
ฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนใน
เมืองน้ีตั้งอยูบ่นเน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกบั
สวนลอยฟ้า จนผูค้นท่ีเคยไดม้าเยอืนถึงกบัขนานนามกนัวา่เมืองน้ีสวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl****   หรือเทยีบเท่า 
 

 
 
วนัทีเ่จ็ด เซลแอมซี – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น – คาปรุน – น า้ตกคริมเมิล – อนิช์บรูค 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองเซลแอมซี (Zell am See) (ระยะทาง 138 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) อีกหน่ึง

เมืองสกีรีสอร์ทขนาดย่อม มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาเยือนอย่างไม่
ขาดสายตลอดทั้งปี เน่ืองจากตั้งอยูริ่มทะเลสาบเซล และลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ท าให้สภาพอากาศเยน็สบายและมี
ความร่มร่ืนตลอดทุกฤดู อิสระให้ท่านเดินเก็บภาพประทบัใจในเมืองน่ารักแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ 
เมืองคาปรุน (Kaprun) เพื่อนั่งกระเช้าข้ึนสู่  ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) หน่ึงในยอดเขาของ
ประเทศออสเตรีย ซ่ึงตั้ งอยู่บ ริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีความสูงถึง 3,029 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเล สัมผสักิจกรรมมากมายบนสถานียอดเขาแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซ่ึงจดัแสดง
ขอ้มูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และต่ืนตาต่ืนใจไปกบั Panorama Platform 
ซ่ึงเป็นแหลมยืน่ออกไปกลางหุบเขา ซ่ึงสามารถชมยอดเขาในอุทยานแห่งชาติ Hohe Tauern ไดอ้ยา่งงดงาม 

 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกคริมเมิล (Krimml Waterfalls) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) น า
ท่านชมน ้าตกท่ีสูงท่ีสุดในประเทศออสเตรีย ซ่ึงไหลจากหุบเขาคริมเมอร์อาร์ค (Krimmler Ache Valley) มีความ
สูงทั้งส้ิน 380 เมตร อิสระให้ท่านเก็บวิวธรรมชาติดว้ยความประทบัใจ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ สวารอฟสก้ี 
คริสตลัเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 97 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) สัมผสัมนต์
เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตลัท่ีศูนยร์วมผลงานและผลิตภณัฑ์ของเคร่ืองประดบัคริสตลัอนัเล่ืองช่ือของโลก "สวา
รอฟสก้ี" ซ่ึงมีตน้ก าเนิดท่ีเมืองอินน์สบรูกแห่งน้ี ก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1995 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีของ
การก่อตั้ง และเพื่อจุดกระแสความนิยมคริสตลั สวารอฟสก้ีจึงได้สร้างอาณาจกัรคริสตลั แห่งน้ีข้ึนมา โดย
ออกแบบใหมี้ความหรูหราอลงัการตามแบบฉบบัของคริสตลัอนัทรงมูลค่า 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Tyrolis **** หรือเทยีบเท่า 
(***หากโรงแรมทีเ่มืองอินส์บรูคไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้คณะพกัทีเ่มืองใกล้เคียงแทน) 

 
วนัทีแ่ปด วาดูซ - ซุก - ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 170 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองหลวงของ

ประเทศลิกเตนสไตน์ ตวัเมืองนั้นตั้งอยูริ่มแม่น ้ าไรน์ (Rhine River) แม่น ้ าท่ียาวและส าคญัท่ีสุดในทวีปยโุรป น า
ท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin อีกหน่ึงคริสตจกัรใน
วาดุซ ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1873 ในแบบนีโอโกธิค ศูนยก์ลางของคริสตจกัรนิกายโรมนัคาทอลิกในวาดุซ 
จากนั้นแวะชมภายนอกของ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลาง
เมือง ซ่ึงปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับการพ านกัของเหล่าพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์ 



 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบท่ี มีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่งของ
สวติเซอร์แลนด ์น าท่านเท่ียวชมยา่นเมืองเก่าซุก (Old town) ท่ียงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้
เป็นอย่างดี น าท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนในสมยัศตวรรษท่ี 13 อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อ่ิม สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Radisson Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 



 

วนัทีเ่ก้า ซูริค – Lindt Chocolate - กรุงเทพมหานคร   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านถ่ายรูปกบั Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่น ้ า
ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากน้ีบริเวณน้ียงัมีวิหาร Fraumunster and 
Gross Munster อีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเร่ือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนั
เล่ืองช่ือ พร้อมกบัววิแม่น ้ าลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้
แบรนดเ์นมต่างๆ 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ ช็อกโกแลตลินด์  ส่งออกท่ีมี ช่ือเสียงของ
สวติเซอร์แลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 

15.00 น. น าท่านสู่สนามบิน เพือ่เช็คอิน และท า Tax Refund 
18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 
 

วนัทีสิ่บ  กรุงเทพมหานคร 
 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 



 

10 วนั 8 คนื สวติเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย 
ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ 

ราคาทวัร์ 115,900 บาท : 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66/ 14-23 ก.พ. 66 / 15-24 ม.ีค. 66 
ราคาทวัร์ 119,900 บาท : 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66 / 7-16 เม.ย. 66 / 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 
 

อตัราค่าบริการ   ม.ค. - มี.ค. 2566 ปีใหม่ / สงกรานต ์

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปีบริบูรณ์ 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อหอ้ง ราคาท่านละ 

115,900 119,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 14,000 16,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 109,900 113,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ (LX/OS) เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

80,000-120,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกัคืน (BKK-ZRH-BKK) 25,000 28,000 

กรณีมีวซ่ีาเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนคา่วซ่ีาท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ 
และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 กนัยายน 2565) 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกบัทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินไทย LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 คา่ภาษีสนามบิน,คา่ภาษีน ้ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
ประกนัครอบคลุมการติดเช้ือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี, ค่าวซ่ีาเชงเกน้ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 



 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ คา่ซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 คา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 55,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการจอง 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณยีกเลกิ  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 
season สายการบินใหม้ดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 0% + ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 
กรณเีดินทางโดยลกูค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ด้วย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน
เดินทาง 



 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 



 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย
น ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้น
ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมนี 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 10 วนัท าการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่ 
วซ่ีาล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทยีบรูปกบัหน้าวซ่ีาทีเ่คยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
8. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเทา่นั้นและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
9. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
 
 
 



 

1. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ประทบัตราจากธนาคารทุกหนา้ 
- Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน ใหธ้นาคารปร้ิน และประทบัตรารับรองส าเนาทุกหนา้ 
 

- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง 

10 วนั สวติเซอร์แลนด์ - เยอรมนั - ออสเตรีย 
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ 

 
ราคาทวัร์ 115,900 บาท :   24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66  14-23 ก.พ. 66    15-24 ม.ีค. 66 
ราคาทวัร์ 119,900 บาท :   25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66   7-16 เม.ย. 66    28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 

 
 
ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง........................................................................................  ........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อเีมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัทมื์อถือ 
ส าหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่วซ่ีา 

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร 
โปรดระบุ) 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายน้ิวมือใน
การยืน่วซ่ีาเชงเกน้  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       


