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10 วัน 8 คืน ออสเตรีย – เชค – เยอรมนี – สวิส  
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 4 ประเทศ 

 

 
***บินตรง เวียนนา และ ซูริค โดย... ออสเตรียน และ สวสิ แอร์ไลน์ส*** 

18 – 27 มีนาคม 2566 : 108,800 บาท 

8-17 เมษายน 2566 : 113,800 บาท 

รวมค่าวีซ่าและทิปต่างๆแล้ว  

เวยีนนา, พระราชวงัเชินบรุนน์, ช้อปปิงเอาท์เลตปานน์ดอฟ, เบอร์โน, ปราก, เชสกคีลุมลอฟ, ลินซ์ 

 ฮัลล์สตัทท์, ซาล์สบวร์ก, อนิชบูรค, เคเบิลคาร์ขึนเขานอร์ธเคทเทอ, เคเบลิคาร์ขึนเขาซุกสปิตเซ่,  

เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์, เคมพ์เทิน, ลนิเดา, คอนสแตนซ์, เกาะไมเนา, ซูริค 
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10 วัน 8 คืน ออสเตรีย – เชค – เยอรมนี – สวิส  
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 4 ประเทศ 

 

วันแรก  กรุงเทพมหานคร – เวยีนนา 
 

11.00 น. คณะพบเจา้หน้าทีและมคัคุเทศก์ไดท้ี เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส อาคารผูโ้ดยสารขา

ออกชนั 4 ณ สนามบินสุวรรณภมูิ  

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย (บินตรง) โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส เทียวบิน 

OS016 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทกุทีนงั และสาย

การบินมีบริการ อาหารกลางวนั และ อาหารเยน็ ระหวา่งเทียวบินตรง สู่กรุงเวียนนา 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินเวยีนนา ประเทศออสเตรีย นาํท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  NH Vienna Airport Hotel****  หรือเทียบเท่า 

 

วันทีสอง  เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - ช้อปปิงเอาท์เลต - เบอร์โน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) พระราชวงัฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก ชมความ

งดงามของพระราชวงั มีความสวยงามและยิงใหญ่ไม่แพพ้ระราชวงัใดในยุโรปทีมีการตกแต่งห้องดว้ยศิลปะใน

หลายรูปแบบทงับารอครอคโคโค ศิลปะประยุกตจ์ากทางเอเซีย และยงัมีเครืองเรือน เครืองใชต้่างๆประดบัอยู่

อย่างสวยงาม จากนันนําท่านไปยงัส่วนสําคัญทีสุดของอุทยานโกลเรียดด์ (Gloriette) เป็นอาคารด้านหลงัสุด 

ทีตงัอยู่บนเนินทีสามารถชมความยิงใหญ่ งดงาม ของพระราชวงัเชินบรุนน์  ในแบบพาโนรามาที ตวัอาคารนี 

ประกอบดว้ยซุ้มโคง้ 11 ซุ้ม รองรับดว้ยเสาดอริกแบบกรีก ยอด บนสุดของอาคารสร้างเป็นรูปนกอินทรีเหยียบ

ลูกโลก ซึงเป็นสัญลักษณ์ของราชวงษ์ฮับส์บวร์กจากนัน นําท่านเทียวชม นครเวียนนา (Vienna) นําท่านสู่ 

Stephansplatz เป็นจตุัรัสทีมีชือเสียงทีสุดในกรุงเวียนนาและถือเป็นศูนยก์ลางของเมือง ชือของจตัุรัสนีมาจาก

มหาวิหารทีงดงามซึงเป็นทีตงัของ Stephansdom หรือทีรู้จกักนัดีในชือ St. Stephen's Cathedral นําท่านเขา้ชม

ความงามของมหาวิหารเซ็นตส์ตีเฟน มหาวิหารในสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคอนัเก่าแก่ ซึงตงัเด่นเป็นสง่าอยู่ใจ

กลางกรุงเวียนนา กบัเอกลกัษณ์เฉพาะตวัอนัโดดเด่นดว้ยหอคอยทรงแหลมสูง และหลงัคาโบสถ์ทีไดรั้บการตก

ตแต่งลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม และยงัเป็นทีตงัของอนุสรณ์พระบรมศพของจกัรพรรดิฟรีดริชที 3 และเจา้ชายยู

จีนแห่งซาวอยอีกด้วย จากนันให้ท่านช้อปปิงอย่างอิสระในย่านถนนคนเดิน “คาร์ทเนอร์สตรีท” ที มี

นกัท่องเทียวนิยมนงัจิบกาแฟตน้ตาํรับแท ้และชิมชดัเกอร์เคก้อนัเลืองชือของเวียนนา พร้อมเลือกซือสินคา้จาก
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ห้างสรรพสินคา้และร้านคา้มากมาย เชิญท่านเลือกซือหาของฝากจากออสเตรีย อาทิเช่น เครืองแกว้เจียระไน, 

คริสตลั ของทรีะลึกตา่งๆ หรือสินคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ปานดอร์ฟเอาท์เล็ต (Parndorf Outlet) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) เอาท์เล็ตขนาดใหญ่กว่า 130 ร้านคา้ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิงจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมตามอธัยาศยั อาทิ

เช่ น  Armani, Bally, Burberry, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, แ ล ะ แบ รน ด์ชัน นํ าอื น ๆ อี ก

มากมาย ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

เมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากกรุงปราก ถูกคน้พบใน ค.ศ.1243 โดยเบอร์โน เป็นเมืองในสาธารณรัฐเช็กทีเป็นที

รู้จกั จากอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมยัใหม่เช่น Villa Tugendhat ซึงสร้างใหม่ในปี 1930 โดยสถาปนิก Mies 

van der Rohe  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก  Hotel Continental Brno ****หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสาม  เบอร์โน - ปราก 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านถ่ายรูปมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์แอนด์ปอลล์ ตงัอยู่บนเนินเขา Petrov ที มหาวิหารไดรั้บการบูรณะหลาย

ครัง ระหว่างปี ค.ศ.1749 - 1746 และไดป้รับเปลียนให้เป็นสไตลบ์าโร้ค แต่พอถึงศตวรรษที 19 - 20 มหาวิหาร

ไดรั้บอิทธิพลของศิลปะแบบนีโอ-โกธิค แต่ถึงจะบูรณะปรับเปลียนไปอยา่งไร ความสวยงามสง่าและความขลงั

ยงัคงอยู่ตราบจนทุกวนันี  นาํท่านชมเมืองเก่าเบอร์โน ซึงไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 2011 

นาํท่านชมอาคารในเมืองเก่าย่านคนเดินเทา้ มีเสน่ห์ในสไตล์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดังเดิมและถือเป็นเอกลกัษณ์

ของเมืองนี นาํท่านแวะถ่ายรูปทียา่นเมืองเก่าชมจตัุรัสเสรีภาพ  (Liberty Square) หรือ นามิตี สโวโบเดย ์Namesti 
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Svobody เป็นลานกลางเมืองใหญ่ทีสุดและสําคัญทีสุดของเบอร์โน สร้างในศตวรรษที  ลักษณะเป็นรูป

สามเหลียม เป็นทีตงัของสิงก่อสร้างต่าง ๆ ทีงดงามด้วยศิลปะหลากหลายทีเกิดขึนในยุคกลางของยุโรป เช่น 

ปราก คอลมัน์ Plague Column เสาแกะสลกัสไตลบ์าโร้คสร้างขึนเมือปีค.ศ.  ยอดเสาประดบัดว้ยรูปปันของ

พระนางมาเรียน (พระแม่มารีอา) อาคารด้านหน้าตกแต่งสไตล์อตัลานเตส Atlantes เป็นรูปปันยกัษ์แอตลาส

(ยกัษ์แบกโลก) กึง เปลือยน่าเกลียด  ตนยืนพิงเสาของอาคาร แท่งนาฬิกาดาราศาสตร์สีดาํศิลปะร่วมสมัย

รูปทรงคลา้ยกระสุน และลานนาํพุ ทรงกระบอกตาํร่วมสมยั และอาคารอืน ๆ  ทีมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบเรอเน

ซองส์และบาโร้ค นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาท Spilberk ปราสาทยุคกลางบนยอดเขาในเบอร์โนโมราเวยีตอน

ใต้ การก่อสร้างเริมต้นในช่วงครึงแรกของศตวรรษที 13 โดยกษตัริย ์Premyslid และเสร็จสมบูรณ์โดย King 

Ottokar II แห่งโบฮีเมีย ปราสาทขนาดใหญ่ทีสร้างขึนในช่วงกลางศตวรรษที 13 และทีตังของ Margraves 

Moravian ในช่วงกลางศตวรรษที 14 จากนนันาํท่านเขา้ชมThe Ossuary of St. James’s Church โบสถท์ีเคยเป็น

สุสานและทีเก็บกระดูกทีใหญเ่ป็นอนัดบั  ของยุโรป ทีถูกสร้างขึนใน ตน้ ค.ศ.  เพอืใชเ้ป็นทีสุสาน แต่จาํนวน

ศพทีถูกฝังก็เพิมขึนอยา่งรวดเร็วตามการเติบโตของเมืองทาํให้ทางโบสถต์อ้งขุดเอาศพเดิมขึนมาและเก็บไวท้ีที

ห้องเก็บกระดูกใตดิ้น  เพือให้มีพืนที ทีจะฝังศพทีมาให้ ทีนีมีศพทีถูกฝังอยู่ทงัหมดราวๆ ,  ศพ และดว้ย

เหตุนีทาํให้ทีสุสานเกิดโรคระบาดและโรค อหิวาห ์สุสานแห่งนีจึงถูกปิดลงและปฏิรูป โดยโจเซฟที   ศพทีถูก

ขุดขึนมาไดน้าํไปเก็บไวที้ห้องใตดิ้น กาํแพงทีเคย ลอ้มรอบสุสานถูทุบทิง สนามบริเวณทีเป็นสุสานถูกปูใหม่

ด้วยหินจนไม่เหลือภาพสุสานอย่างทีเคยเป็น ในปี ค.ศ.  โบสถ์แห่งนียงัถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติ 

ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งนีไดก้ลายเป็น  ในไฮไลทข์องสถานทีทอ่งเทียวใน เมืองเบอร์โน  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ( Prague ) (ระยะทาง 204 กม. ใช้ เวลา ประมาณ 2.45 ชม.) นําท่านเทียว ชมกรุง

ปราก ดินแดนอนัเป็นทีเลืองลือและมีผูค้นเดินทางไปชมเมืองทีมีประวตัิศาสตร์ยอ้นหลงัไปราว 2,000 ปี จึงเต็ม

ไปดว้ยสถาปัตยกรรมอนัหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ โรมนัเนสก์ กอทิก เรอเนซองส์ บาโรก 

รวมทงัศิลปะรูปแบบต่างๆทาํให้กรุงปรากเป็นเมืองทีแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาตงัแต่สมยัอาณาจกัร

โรมนั และองค์การยูเนสโกไดป้ระกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกดา้นวฒันธรรม  นาํชม หอนาฬิกาดารา

ศาสตร์(Prague Astronomical Clock) ทีนกัท่องเทียวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชวัโมงจะมีรูปปันสิบสอง

นักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึงนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตาม

ความหมาย นาํท่านเทียวชม จตัุรัสเวนเชสลาส (Wenceslas Square)  แหล่งชอ้ปปิงยอดนิยมประจาํเมืองปราก ที

เต็มไปด้วยห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ ทีทอดยาวตลอดเส้นถนนของย่าน นับเป็นย่านการคา้ทีมี

ทัศนียภาพสวยงาม เพราะไม่เพียงอาคารต่างๆ ในย่านทีมีเอกลักษณ์  โดดเด่นเท่านันแต่ยงัตังอยู่ใกล้กับ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และประติมากรรมรูปปันพระบรมรูปทรงมา้ของกษตัริยเ์วนเชสลาส อดีตผูน้ ําคน

สาํคญัของสาธารณรัฐเช็ก และยงัเป็นองคอุ์ปถมัภห์ลกัในการนาํศาสนาคริสตเ์ขา้มาเผยแพร่ดว้ย  

 

  คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Clarion Congress ****หรือเทียบเท่า  

 

วันทีสี  ปราก - เชสกคีลุมลอฟ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเขา้ชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาททีใหญ่ทีสุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึนในปี ค.ศ.

885 โดยเจา้ชายบริโวจ ปราสาทอศัวินโบราณทีสร้างขึนในแบบศิลปะกอทิกทีสง่างามซึงในปัจจุบนัใช้เป็นที

พาํนักของประธานาธิบดีเช็ก นําท่านชมความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวปราสาท เขา้ชมโบสถ์เซนต์ไวตสั (Saint 

Vitus Cathedral) ทีเด่นเป็นสง่า เขตโกลเดน้เลน ซึงเคยใช้เป็นทีพาํนกัของช่างฝีมือในยุคสมยัก่อน โบสถ์แห่งนี

เป็นโบสถเ์ก่าแก่ทีสร้างขึนในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบกอทิก มีการก่อสร้างเรือยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมา

เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 มีหน้าต่างกระจกสีทีงดงามเป็นรูปภาพของนักบุญและเรืองราวเกียวกับคริสต์

ศาสนา แลว้ยงัเป็นทีเก็บมงกุฎเพชรทีทาํขึนในสมยัพระเจา้ชาร์ลส์ที 4 กษตัริยผู์ส้ร้างความเจริญสูงสุดจนทาํให้

กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมนัอนัศกัดิสิทธิ จากนันนําท่านเดินสู่ 

สะพานชาลส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่สัญลกัษณ์ของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ ถือเป็นสัญลกัษณ์

ของเมืองปรากสร้างขึนตงัแต่สมยัศตวรรษที 14 ชือเดิมเรียกวา่ “สะพานปราก” ต่อมาในปี 1870 ไดเ้ปลียนชือ 

ตามพระนามของพระเจา้ชาลส์ อยู่ย่านจตัุรัสและตวัเมืองเก่า (Old Town Square) ทีคลาสสิกโดยเฉพาะอาคาร

ศาลาเทศบาลกรุงปราก บนสะพานประดับด้วยรูปปันของนักบุญถึง  องค์ ชาวคริสต์เชือว่า หากเดินผ่าน

สะพานแห่งนี ตอ้งขอพรจากนกับุญจอห์นเพือความเป็นสิริมงคล อิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกีครุมลอฟ (Cesky krumlov) (ระยะทาง 173 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เมืองเล็กๆ ทีเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งโบฮีเมีย ความโรแมนติกดุจเทพนิยาย นํา

ท่านเทียวชม เมืองเชสกีครุมลอฟ (Cesky krumlov) เมืองเล็กตงัอยู่ริมฝังแม่นาํวตัตาว่า (Vltava) แม่นาํสายใหญ่

จากกรุงปราก (Prague) ทีไหลคดเคียวไปมาคล้ายรูปตวั S รอบเมือง เมืองเชสกีครุมลอฟเป็นเมืองเก่าแก่ทีมี

ร่องรอยของประวัติศาสตร์ยุคกลางอยู่มากมาย  ดังจะเห็นได้จากการตกแต่งในบริเวณต่าง ๆ รวมถึง

สถาปัตยกรรมทีอยู่ภายใน อาทิ ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแลนด์มาร์คของเมืองทีใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบัสองรอง

จากปราสาทกรุงปราก เมืองทีไดรั้บการขึนทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกทงัทางวฒันธรรมและ

ทางธรรมชาติเมือปี ค.ศ.1992 นาํท่านเขา้ชมปราสาทครุมลอฟ อายุกว่า  ปี ภายใตก้ารครอบครองของขนุนาง 

 ตระกูล หลงจากนนัตกเป็นของเยอรมนั โชคดีในสงครามโลกทงัที 2 รอดพน้จากสงคราม ทาํให้ปราสาทแห่ง

นี และตวัเมืองยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ดงัเดิมไว ้นาํท่านชมปราสาททีมีการตกแต่งลวดลายดว้ยเทคนิคปูนปัน อีก

ทงัภายในยงัมีหอ้งต่าง ๆ ทีเก็บรวบรวมประวติัศาสตร์ของเมืองรวมถึงจดัแสดงสิงของสําคญัต่าง ๆ ไวม้ากมาย 

นาํท่านเขา้ชม โบสถ์เซนตวี์ตุส (Church of St Vitus) โบสถ์ประจาํเมืองสไตลโ์กธิค สร้างขึนในสมยัศตวรรษที 

15 ภายในมีแท่นบูชาบารอค ทีอุทิศให้กบัเซนต์วีตุส และพระแม่มารี ชมความงดงามของภาพฝาผนัง ทีเป็น

ภาพวาดทางศาสนา จากนัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเทียวเมือง ทีมีความโดดเด่น และมีเสน่ห์เหมาะกับการ

บนัทึกรูปมากทีสุด ดว้ย อาคารบา้นเรือนในเชสกีครุมลอฟทีนิยมสร้างเป็นอาคารหลงัเล็ก ทาหลงัคาดว้ยสีแดง

อมนาํตาล และเมือมองจากมุมสูง จะไดภ้าพทีมีความเป็นเอกภาพและงดงามราวกบัเมืองในเทพนิยาย  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Old Inn Hotel/ Gold Hotel**** หรือเทียบเท่า 
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วันทีห้า เชสกคีลุมลอฟ - ลินซ์ - ฮอลสตรัทท์ – ซาลบวร์ก  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 73 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.) เป็นเมืองทีมีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของออสเตรีย ตงัอยู่ริมฝังแม่นาํดานูบ อดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมยัการปกครองของเยอรมนั 

โดยอดอลฟ์ ฮิตเลอร์ นบัเป็นเมืองทีแฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกและรอคโคโค 

นาํท่านชม จตุรัสกลางเฮาพทพ์ลทัซ์ (Haupt Platz Square) ซึงลอ้มรอบดว้ยอาคารรัฐสภาประจาํเมืองทีสร้างขึน

ในปี ค.ศ.1513 และมหาวหิารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตทีมีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองฮอลส์ตรทั (Hallstatt) (ระยะทาง 125 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองมรดก

โลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึงมีทิวทศัน์ทีสวยงามและดึงดูดนกัเดินทางมากมายให้มายงัเมืองแห่งนี เมืองฮอล์

สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมือง

นีตงัอยู่บนเนือทีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลนัเป็นชนัๆ ตามแนวเขาเหมือนกบัสวน

ลอยฟ้า จนผูค้นทีเคยไดม้าเยอืนถึงกบัขนานนามกนัว่าเมืองนีสวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์  ได้

เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชวัโมง) 

เมืองแสนสวยทีตงัอยู่ริมฝังแม่นําซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึงตงัอยู่ในออ้มกอดของขุนเขา ทุ่ง

หญา้เขียวขจี และทะเลสาบมองตเ์ซ ซึงเคยใชเ้ป็นฉากในภาพยนตร์เพลงชือกอ้งโลก The Sound of Music 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Austria Trend Salzburg Mitte Hotel **** หรือเทียบเท่า 

 

วันทีหก ซาลบวร์ก - อนิช์บรูค – เคเบิลคาร์ขึนเขานอร์ธเคทเทอ – เคเบลิคาร์เขาซุกสปิกเซ่  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินช์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 187 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นาํท่านขึน

เคเบิลคาร์เพือชมวิวจากเขานอร์ธเคทเทอ (Innsbruck nordkette) เพือชมวิวเมืองอินช์บรูคจากมุมสูง อิสระให้

ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของเมืองอินชบ์รูค และให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธิไดอ้ยา่งเตม็อิม  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สถานีอิบเซ่ (Eibsee) เพือขึนกระเชา้สู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitzplatt) ยอดเขาทีสูงทีสุดของ

เทือกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี ทีระดับความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบันาํทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ

ความสวยงามจากยอดเขาซุกสปิตเซ่ และ ชมทศันียภาพโดยรอบ จากนนันาํท่านเดินทางลงสู่สถานีอิบเซ่ด้วย

กระเช้าเคเบิลคาร์ (***หากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวยและกระเช้าปิดให้บริการ ทางบริษทันําท่านเทียวชม

บริเวณทะเลสาบอิบเซ่แทน) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองฟุซเซน (Fussen)  เป็นเมืองทีตงัอยู่อยู่ปลาย

แควน้บาวาเรียมีชายแดนห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านัน เมืองนีมีชือเสียงโด่งดังเพราะเป็น

สถานทีตงัของปราสาทไม่วา่จะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ลุดวิก และอืนๆ นาํท่านเทียวชมเมืองเก่า (Old 

Town Fussen) ให้ท่านได ้สัมผสัเมืองแห่งสีสันทีประกอบดว้ยหมู่อาคารบา้นเรือนสมยัอดีต เป็นอีกเมืองน่ารักที

นกัท่องเทียวมกัมาเยอืนและสัมผสับรรยากาศ 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Luitpoldpark Hotel**** หรือเทียบเท่า  

 

วันทีเจ็ด ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เคมพ์เทิน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนงัมินิบสัเพือเขา้ชมปราสาท (***การ

ใหบ้ริการของรถมินิบสัขึนกบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง หากรถมินิบสัไม่เปิดใหม่บริการ บริษทัจะคืนค่ามินิบสั

ให้กับทุกท่าน) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหนึงในปราสาทราชวงัทีมีชือเสียงเป็นทีเลืองลือ สร้างใน

คริสตศ์ตวรรษที 18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกที 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ 



 

2304-0802-AUCZGRSW                                                www.smileytour.com                                                          Page 10 of 19 

ตวัปราสาทมีทีตงัอนัน่าทึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่นาํพอลลทั ท่านจะ

ประทบัใจกบัความงามและบรรยากาศทีแสนจะโรแมนติกดงัเทพนิยาย ซึง วอลท ์ดิสนีย ์ไดจ้าํลองแบบไปสร้าง

ปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนดท์กุแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเคมพ์เทิน (Kampten) (ระยะทาง 49 กม. เดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองทีใหญ่ทีสุดใน

อนุภูมิภาคอลัลก์อย แห่งสวาเบีย แควน้บาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เชือว่าเดิมเป็นทีตงัรกรากของชาวเคลต ์ก่อนที

ภายหลงัจะถูกปกครองโดยชาวโรมนั เป็นหนึงในชุมชนของชาวเยอรมนัทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของประเทศ นาํ

ท่านเข้าชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่งนิกายโรมันคาธอลิค สร้างขึนช่วง

ศตวรรษที 13 และเป็นหนึงในโบสถที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศ ณ ยุคสมยันนัภายหลงัสงครามศาสนา 30 ปี

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลงัมีการต่อเติมเป็นสํานักสงฆ์ มีการสร้างหอคอยคู่ และถูกเปลียนเป็น

วิหารในทีสุด  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Waldhorn Hotel Kempten ****  หรือเทียบเท่า  
 

 

วันทีแปด เคมพ์เทิน - ลนิเดา - เกาะไมเนา - คอนสแตนซ์ 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 71 กม. เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ลินเดาเป็นเมืองเก่าทีเคยเป็น

อาณาจกัรอิสระในอดีตและไดร้ับการก่อตงัอย่างเป็นทางการมาตงัแต่ปี ค.ศ. 882 ตงัอยู่บนเกาะในทะเลสาบโบ

เดนเซ มีพืนทีเลก็มากขนาดนอ้ยกวา่ 1 ตารางกิโลเมตร เมือก่อนเมืองนีมีตน้มะนาวมาก ก็เลยใชชื้อเมืองวา่ Linde 

ซึงภาษาเยอรมนั (Linden tree แปลว่าตน้มะนาว) หลงัจากนนัก็เพียนมาเรือยๆจนกลายเป็นชือเมือง Lindau นํา

ท่านเดินเล่นทีถนนแมก็ซิมิเลียน (Maximillanstrasse) ถนนสายหลกัของเมืองในเขตเมืองเก่าทีมีอายกุว่าพนัปี ตวั

เมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคารบา้นเรือนโบราณ  จตุรัสทีมีชีวิตชีวา และตรอกแคบๆ เพือดืมดาํกบัมนต์เสน่ห์ของ

เมืองเก่าแห่งรัฐบาวาเรีย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus หรือ Old town hall) โบสถท์รงหัว

หอม หรือ St. Stephan’s church และพิพิธภณัฑป์ระจาํเมือง (Stadtmuseum) จากนนันาํท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือ

ซึงมีสถาปัตยกรรมทีโดดด่นคือ หอคอยมางทวร์ม (Mangturm) มีความเก่าแก่ สะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองใน

อดีตทีเกิดจากการคา้กบัประเทศอิตาลีในปลายศตวรรษที 13 อีกทงัยงัมีประภาคารเก่า (Lindau lighthouse) และ 

อนุสาวรียสิ์งโตบาวาเรีย (Bavarian Lion) ทีถูกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1856 และได้กลายเป็นสัญลกัษณ์อย่างหนึง

ของเมืองลินเดาและรัฐบาวาเรีย อิสระให้ทา่นไดเ้ดินเล่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เกาะไมเนา (Mainau island) หรือ เกาะพฤกษชาติไมเนา หรือ เกาะดอกไม ้ไมเนา (Blumeninsel 

Mainau) อีกหนึงจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเทียวทีมีชือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศเยอรมนี โดย

เกาะตงัอยูใ่นทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เป็นเกาะทีไดชื้อว่า

เป็นเกาะแห่งพฤกษชาติ ซึงพืนทีส่วนใหญ่ของเกาะนนัได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้ดอกและไมเ้มือง

ร้อนทีมีมากกว่า 500 ชนิด นาํท่านแวะถ่ายรูปกับสวนพระราชวงั (Palace Gardens)ทีสร้างมาตงัแต่ปี ค.ศ.1853 

โดย Frederick I, Grand Duke of Baden อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานํา

ท่านเดินทางสู่เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) ทีสามของยุโรป เป็นจุดบรรจบกนัของประเทศเยอรมนันี ออสเตรีย 

และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนีแลว้ เมืองคอนสแตนซ์ ยงัเป็นเมืองมหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงมากแห่งหนึงของ

ประเทศ เนืองจากเป็นทีตงัของมหาวิทยาลยัคอนสแตนซ์ (University of Konstanz) มหาวิทยาลยัอนัเก่าแก่ทีได้
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ก่อตงัขึนในปี 1966 และยงัเป็นมหาวิทยาลยัทีติดอนัดับ 1 ใน 9 มหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศ

เยอรมนีอีกด้วย นําท่านชมย่านเขตเมืองเก่า (Old town) อันเป็นทีตงัของอาคารเก่าแก่มากมาย นําท่านเขา้ชม

วิหารคอนสแตนซ์ (Konstanz Minster) อีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของเมือง

คอนสแตนซ์ โดยวิหารถูกสร้างขึนในปี 615 เพือถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารไดพ้งัทลายลง และ

ไดม้ีการบูรณะขึนใหม่อีกครังโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายครัง

จวบจนปัจจุบนั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา 
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  Best Western Plus Marina Star Hotel****  หรือเทียบเท่า  
 

วันทีเก้า ซูริค - กรุงเทพมหานคร  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซึงเป็นสะพานขา้มถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า เป็นสะพานขา้มแม่นํา

ลิมมตั และเป็นจุดถ่ายทําภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนีบริเวณนียงัมีวิหาร Fraumunster and 

Gross Munster อีกดว้ย จากนันนาํท่านสู่ Linderhof Strasse ซึงเป็น ฉากเปิดเรือง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอนั

เลืองชือ พร้อมกบัววิแม่นาํลิมมตั อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพและเดินเล่นตามอธัยาศยั หรือ จะเลือกชอ้ปปิงสินคา้

แบรนดเ์นมต่างๆ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซึงเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตลินด์  ส่งออกทีมี ชือเสียงของ

สวิตเซอร์แลนด ์ใหท้่านไดเ้ลือกซือช็อกโกแลตเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 

15.00 น. นาํท่านสู่สนามบิน เพือเช็คอนิ และทาํ Tax Refund 

18.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ เทียวบินที LX180 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 10.50 ชวัโมง) 
 

วันทีสิบ  กรุงเทพมหานคร 
 

10.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
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10 วนั 8 คืน ออสเตรีย - เชค – เยอรมนี - สวิส 
ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 4 ประเทศ 

 

อตัราค่าบริการ   18-27 มี.ค. 2566 8-17 เม.ย. 2566 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรือ เด็กอายมุากกวา่ 11 ปี

บริบูรณ์ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง 

ราคาท่านละ 

108,800 113,800 

พกัเดียวเพิมท่านละ 17,000 18,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสริมเตียง 99,800 106,800 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ (LX/OS) เริมต้นทีทา่นละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านัน) 

90,000 – 120,000 

ไม่เอาตวัเครืองบินหกัคืน (BKK-ZRH//VIE-BKK) 25,000 28,000 

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวซ่ีาท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบินประกาศปรับ 

และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 5/11/2022) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพือทราบ 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพือตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณี

เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกบัท่านมากกวา่  

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลดท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กก. , กระเป๋าถือขึนเครือง นาํหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเทียว (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน LX/ OS (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน  กก./ท่าน) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตวุงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอายุเกิน 80 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  

 ค่าอาหารทกุมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, คา่วีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

การชําระเงิน งวดที 1 : สํารองทีนงัจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 

กรณียกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่นมัดจําตัวเครืองบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตวัรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยนืเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยนืวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่คา่ใชจ่้ายในการยืนวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า

หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3  วนัก่อนการเดินทาง  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ ก่อน

เดินทาง 
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ตัวเครืองบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตา่งทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยนืยนัว่า

ทวัร์นนัๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึงมกัมีความแตกตา่งกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิูตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทมีีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที

เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสําแดงต่อเจา้หน้าทีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบนิ จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 



 

2304-0802-AUCZGRSW                                                www.smileytour.com                                                          Page 17 of 19 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดให้ตาํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิด

การสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ย

นาํหนกักระเป๋าจริง ทงันีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนั

ธุรกิจ (Business) ดงันนัจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นเยอรมนี 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 10 วนัทาํการ) 

สถานทตูไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้นืเขา้ไปแลว้ ดงันนัถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพอืขอยนื 

วีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตวัเครืองบินในช่วงทีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 

2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จํานวน 2 รูป พนืฉากหลังรูปต้องเป็นพืนสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืนเป็นสี

เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวีซ่าทีเคยได้)  

3. สาํเนาบตัรประชาชน  

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกทีมีรายละเอียดบา้นเลขทีมาดว้ย) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปลียนคาํนาํหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 

6. สาํเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้าํนาํหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 

7. สูติบตัร (กรณีเด็กตาํกวา่  ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  

8. กรณีเด็กอายตุาํกวา่  ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม)่ ตอ้งยนืเอกสารเพิมเติมดงันี  

- เด็ก เดินทางกบับุคคลอืน บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอ

เท่านนั และใหร้ะบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร (ระบุชือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกใหโ้ดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเท่านนัและให้

ระบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุชือบิดา)  

- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอมซึงออกให้โดยทีวา่การเขตหรืออาํเภอเทา่นนัและให้

ระบุวา่ บิดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุชือมารดา)   

9. หลกัฐานการทาํงาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  
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10. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชท้งั Bank Statement และ สําเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา ใหธ้นาคารประทบัตรารับรองสาํเนาทุกหนา้ 

 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงันี 

- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุชือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุชือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  

- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคน

ในครอบครัวเดียวกนั 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 

- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านนั 

- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


