
 

 

 

10 วัน 8 คืน สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย 

ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ 

 

 
***บินตรงซูริค โดย...สวสิ อนิเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ส*** 

ธันวาคม 2565 - เมษายน 2566 

เริมต้น 115,900 บาท 

รวมค่าวีซ่าและทิปต่างๆแล้ว  

ซูริค, วินเทอร์ทัวร์, เฟราเอนิเฟ็ลท์, คอนสแตนซ์, เกาะไมเนา, ลินเดา, ล็อยท์เคียร์ชอมิอัลก็อย 

เคมพ์เทิน, ฟุซเซน, โอเบอร์อัมเมอร์เกา, เคเบลิคาร์ขึนเขาซุกสปิตเซ่, ฟุซเซน, อนิช์บรูค, คุฟสไตน์, ฮลัล์สตัทท์, 

เซลแอมซี, ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น, คาปรุน, นาํตกคริมเมิล, อนิช์บรูค, วาดซู, ซุก ,ซูริค  
 

ราคาทัวร์ 115,900 บาท : 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66/ 14-23 ก.พ. 66 / 15-24 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 25 ธ.ค. – 3 ม.ค. 66 / 7-16 เม.ย. 66 / 28 เม.ย.- 7 พ.ค. 66 



2304-0802-SWGRAS                                                               www.smileytour.com                                                                     Page 2 of 17 

10 วนั สวติเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย 
 

วันแรก  กรุงเทพมหานคร – ซูริค  
 

09.00 น. คณะพบเจา้หน้าทีและมคัคุเทศกไ์ดที้ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4  

ณ สนามบินสุวรรณภมูิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เทียวบิน LX181 (ใช้เวลา

บินประมาณ 11.45 ชวัโมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกทีนัง และสายการบินมี

บริการ อาหารคาํ และ อาหารเชา้ ระหวา่งเทียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Novotel Zurich Airport Mess **** หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสอง   ซูริค - วินเทอร์ทัวร์ – เฟราเอนิเฟ็ลท์ – คอนสแตนซ์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองวินเทอร์ทวัร์ (Winterthur) (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นําท่านเทียวชม

เมืองวินเทอร์ทวัร์ เป็นเมืองทีอยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองทีมีเสน่ห์ทางการท่องเทียวอีกแห่ง นาํ

ท่านเทียวชมเมืองเก่า (old town) และถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall)  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ

สวยงามของเมืองตามอธัยาศยั จากนันนาํท่านถ่ายรูปกบัปราสาทไคเบิร์ก (Kyburg Castle) เป็นปราสาททีตงัอยู่

บนเนินเขาและสามารถมองเห็นวิวแม่นําทอส เป็นปราสาททีได้รับการยกย่องเป็นมรดกอันลําค่าของ

สวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Heritage Site) ปราสาทแห่งนีสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 10 และไดต้กเป็นของราชวงศ์

ฮอฟบูร์กในช่วงศตวรรษที 12 นาํทา่นชมความสวยงามของปราสาทหินยคุโบราณและเก็บภาพตามอธัยาศยั 
 

 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเฟราเอินเฟ็ลท์ (ระยะทาง 19 กม. ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที) นาํท่านเทียวชมเมืองเก่าเฟรา

เอินเฟ็ลท์ (Old town) และ แวะถ่ายรูปกบัปราสาทเฟราเอินเฟ็ลท์ (Frauenfeld Castle) ปราสาทโบราณสร้างใน

สมยัศตวรรษที 14 เป็นอีกปราสาททีถือได้ว่าเป็นมรดกอนัลาํค่าของสวิตเซอร์แลนด์ สมควรแก่เวลานําท่าน

เดินทางสู่เมืองคอนสแตนซ์ (Konstanz) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ตงัอยู่บนทะเลสาบคอนส

แตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบัทีสามของยุโรป เป็น

จุดบรรจบกันของประเทศเยอรมนันี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนีแลว้ เมืองคอนสแตนซ์ ยงัเป็น

เมืองมหาวิทยาลัยทีมีชือเสียงมากแห่งหนึงของประเทศ เนืองจากเป็นทีตังของ มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ 

(University of Konstanz) มหาวิทยาลยัอนัเก่าแก่ทีไดก่้อตงัขึนในปี 1966 และยงัเป็นมหาวิทยาลยัทีติดอนัดบั 1 

ใน 9 มหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศเยอรมนีอีกดว้ย  
 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั  47 Hotel Konstanz****  หรือเทียบเท่า  
 

วันทีสาม คอนสแตนซ์ - เกาะไมเนา - ลินเดา  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านชมย่านเขตเมืองเก่า (Old town) อนัเป็นทีตงัของอาคารเก่าแก่มากมาย นาํท่านเขา้ชมวิหารคอนสแตนซ์ 

(Konstanz Minster) อีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ของเมืองคอนสแตนซ์ โดยวิหาร

ถูกสร้างขึนในปี 615 เพือถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารไดพ้งัทลายลง และไดม้ีการบูรณะขึนใหม่

อีกครังโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายครังจวบจนปัจจุบนั ไดเ้วลา

นาํท่านเขา้ชมศาสนสถานซาเลม (Salem Abbey and Palace) เป็นอารามซิสเตอร์เรียทีโดดเด่นมาก สร้างขึนในปี 

ค.ศ. 1136 ผ่านการบูรณะมาแลว้หลายครัง และในการบูรณะแต่ละครังก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุคนนัๆ 

นบัวา่เป็นอีกหนึงอารามทีมีความสวยงามโดดเด่นท่ามกลางแนวเขา 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เกาะไมเนา (Mainau island) หรือ เกาะพฤกษชาติไมเนา หรือ เกาะดอกไม ้ไมเนา (Blumeninsel 

Mainau) อีกหนึงจุดหมายปลายทางด้านการท่องเทียวทีมีชือเสียงมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศเยอรมนี โดย

เกาะตงัอยูใ่นทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) เป็นเกาะทีไดชื้อว่า

เป็นเกาะแห่งพฤกษชาติ ซึงพืนทีส่วนใหญ่ของเกาะนนัได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยไม้ดอกและไม้เมือง

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

โดย Frederick I, Grand Duke of Baden อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานํา

ท่านเดินทางสู่เมืองลินเดา (Lindau) ลินเดาเป็นเมืองเก่าทีเคยเป็นอาณาจกัรอิสระในอดีตและได้รับการก่อตงั

อยา่งเป็นทางการมาตงัแต่ปี ค.ศ. 882 ตงัอยูบ่นเกาะในทะเลสาบโบเดนเซ มีพืนทีเลก็มากขนาดนอ้ยกวา่ 1 ตาราง

กิโลเมตร เมือก่อนเมืองนีมีตน้มะนาวมาก ก็เลยใช้ชือเมืองว่า Linde ซึงภาษาเยอรมัน (Linden tree แปลว่าตน้

มะนาว) หลังจากนันก็เพียนมาเรือยๆจนกลายเป็นชือเมือง Lindau นําท่านเดินเล่นทีถนนแม็กซิมิเลียน 

(Maximillanstrasse) ถนนสายหลักของเมืองในเขตเมืองเก่าทีมีอายุกว่าพันปี ตัวเมืองเก่าเต็มไปด้วยอาคาร

บา้นเรือนโบราณ  จตุรัสทีมีชีวิตชีวา และตรอกแคบๆ เพือดืมดาํกบัมนตเ์สน่ห์ของเมืองเก่าแห่งรัฐบาวาเรีย นํา

ท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลากลางเก่า (Altes Rathaus หรือ Old town hall) โบสถ์ทรงหัวหอม หรือ St. Stephan’s 

church และพิพิธภณัฑ์ประจาํเมือง (Stadtmuseum) จากนันนําท่านเดินเล่นบริเวณท่าเรือซึงมีสถาปัตยกรรมที

โดดด่นคือ หอคอยมางทวร์ม (Mangturm) มีความเก่าแก่ สะทอ้นให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตทีเกิดจากการคา้

กบัประเทศอิตาลีในปลายศตวรรษที 13 อีกทงัยงัมีประภาคารเก่า (Lindau lighthouse) และ อนุสาวรียสิ์งโตบาวา

เรีย (Bavarian Lion) ทีถูกสร้างขึนในปี ค.ศ. 1856 และไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์อย่างหนึงของเมืองลินเดาและรัฐ

บาวาเรีย อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นเก็บภาพตามอธัยาศยั 
 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Best Western Plus Marina Star Hotel****    หรือเทียบเท่า  
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วันทีสี ลนิเดา - ลอ็ยท์เคียร์ชอมิอลัก็อย - เคมพ์เทิน - ฟุซเซน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองล็อยท์เคียร์ชอิมอลัก็อย (Leutkirch im Allgau) (ระยะทาง 47 กม. เดินทางประมาณ 45 

นาที) เป็นเมืองเลก็ๆทีตงัอยุท่างตะวนัตกของเยอรมนี ในอดีตเมืองแห่งนีเคยมีสถานะเป็นเสรีนครของจกัรวรรดิ

โรมันอันศักดิสิทธิ นําท่านเข้าชมปราสาทชูรรอสส์ ซีลล์ (Schloss Ziel) ปราสาทยุคกลางสร้างขึนในช่วง

ศตวรรษที 15 และได้มีการบูรณะเรือยมาทาํให้ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะแบบเรเนอร์ซองส์ และ บาโรค นาํท่าน

เทียวชมความงามของปราสาทยุคกลางแห่งนี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองเคมพ์เทิน (Kampten) 

(ระยะทาง 30 กม. เดินทางประมาณ 35 นาที) เมืองทีใหญ่ทีสุดในอนุภูมิภาคอลัลก์อย แห่งสวาเบีย แควน้บาวา

เรีย ประเทศเยอรมนี เชือว่าเดิมเป็นทีตงัรกรากของชาวเคลต์ ก่อนทีภายหลงัจะถูกปกครองโดยชาวโรมนั เป็น

หนึงในชุมชนของชาวเยอรมนัทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงของประเทศ  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บา่ย นาํท่านเขา้ชมวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่งนิกายโรมนัคาธอลิค สร้างขึนช่วง

ศตวรรษที 13 และเป็นหนึงในโบสถที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศ ณ ยุคสมยันนัภายหลงัสงครามศาสนา 30 ปี

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลงัมีการต่อเติมเป็นสํานักสงฆ์ มีการสร้างหอคอยคู่ และถูกเปลียนเป็น

วิหารในทีสุด ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่เมืองฟุซเซน (Fussen)  เป็นเมืองทีตงัอยู่อยู่ปลายแควน้บาวาเรียมีชายแดน

ห่างจากประเทศออสเตรียเพียงแค่ 5 กม. เท่านนั เมืองนีมีชือเสียงโด่งดงัเพราะเป็นสถานทีตงัของปราสาทไม่ว่า

จะเป็นนอยชวานสไตน์ ปราสาทคิงส์ลุดวิก และอืนๆ นาํท่านเทียวชมเมืองเก่า (Old Town Fussen) ให้ท่านได ้

สัมผสัเมืองแห่งสีสันทีประกอบดว้ยหมู่อาคารบา้นเรือนสมยัอดีต เป็นอีกเมืองน่ารักทีนักท่องเทียวมกัมาเยือน

และสมัผสับรรยากาศ 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Luitpoldpark Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

 

วันทีห้า  ฟุซเซน - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เคเบลิคาร์ขึนเขาซุกสปิตเซ่ – โอเบอร์อมัเมอร์เกา 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเข้าชมปราสาทนอยส์ชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) และนงัมินิบสัเพือเขา้ชมปราสาท (***การ

ใหบ้ริการของรถมินิบสัขึนกบัสภาพอากาศในวนัเดินทาง หากรถมินิบสัไม่เปิดใหม่บริการ บริษทัจะคืนค่ามินิบสั

ให้กับทุกท่าน) ปราสาทนอยส์ชวานสไตน์เป็นหนึงในปราสาทราชวงัทีมีชือเสียงเป็นทีเลืองลือ สร้างใน

คริสตศ์ตวรรษที 18–19 ในรัชสมยัของพระเจา้ลุดวิกที 2 ตามจินตนาการของคีตกวีชาวเยอรมนี  ริชาร์ด วากเนอร์ 

ตวัปราสาทมีทีตงัอนัน่าทึงบนหินผาขนาดใหญ่ยกัษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือออบแก่งของแม่นาํพอลลทั ท่านจะ

ประทบัใจกบัความงามและบรรยากาศทีแสนจะโรแมนติกดงัเทพนิยาย ซึง วอลท ์ดิสนีย ์ไดจ้าํลองแบบไปสร้าง

ปราสาทไวใ้นดิสนียแ์ลนดท์กุแห่งในโลก จนกลายเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ 
 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สถานีอิบเซ่ (Eibsee) เพือขึนกระเชา้สู่เทือกเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitzplatt) ยอดเขาทีสูงทีสุดของ

เทือกเขาแอลป์ในประเทศเยอรมนี ทีระดับความสูง 2,962 เมตรเหนือระดบันาํทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ

ความสวยงามจากยอดเขาซุกสปิตเซ่ และ ชมทศันียภาพโดยรอบ จากนนันาํท่านเดินทางลงสู่สถานีอิบเซ่ด้วย

กระเช้าเคเบิลคาร์ (***หากสภาพอากาศไม่เอืออาํนวยและกระเช้าปิดให้บริการ ทางบริษทันําท่านเทียวชม

บริเวณทะเลสาบอิบเซ่แทน) สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองโอเบอร์อมัเมอร์เกา (Oberammergau) เป็น

เมืองทีมีบรรยากาศทางธรรมชาติทีสวยงามของหุบเขา และยงัเป็นหมู่บ้านทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตัวด้วยการ

ตกแต่งผนงัอาคารบา้นเรือนดว้ยภาพเขียนทางศาสนา และวิถีชีวิตชนบท มีศิลปาชีพทอ้งถินเป็นงานแกะสลกัไม้

ทีมีความสวยงามขึนชือและเป็นสถานทีจดัแสดงอุปรากรระดบัโลกทีชือว่า The Passion Play ซึงเป็นอุปรากรที

ถ่ายทอดเรืองราวทางศาสนาคริสตที์จะจดัขึนสิบปีต่อหนึงครังอีกดว้ย 
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คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทพีัก  Luitpoldpark Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วันทีหก ฟุซเซน – อนิช์บรูค - คุฟสไตน์ - ฮัลล์สตัทท์  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองอินช์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 111 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) หนึงในสาม

เมืองเอกดา้นการท่องเทียวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตวัเมืองตงัอยู่ริมฝัง

แม่นําอิน มีลกัษณะเป็นทีราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองนีเป็นเมืองตากอากาศของ

จกัรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศฮ์อฟบวร์ก เนืองดว้ยเพราะสภาพอากาศทีดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผูที้ไดเ้ขา้มา

ปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพกัผ่อนในเมืองแห่งนี อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแมแ้ต่ นโปเลียน ยงั

ชอบมาพาํนักทีเมืองนี โดยพระราชวงัตากอากาศทีเมืองอินซ์บรูคมีชือว่า ชลอสอมัราส ไดรั้บขนานนามว่าเชิน

บรุนน้อย เพราะเชินบรุนคือพระราชวงัทีใหญ่ทีสุดของจกัรวรรดิออสเตรีย ตงัอยู่ทีกรุงเวียนนาเป็นศูนยก์ลาง

ของการปกครองของจกัรวรรดิ  เมือจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีต่างพากนัมาตากอากาศทีอินซ์บรูค ชลอสอมัราส 

และอินส์บรูคจึงเปรียบเสมือนศูนยก์ลางการปกครองในช่วงเวลานันไปโดยปริยาย  นาํท่านชมย่านเมืองเก่าทีมี

สถาปัตยกรรมทีงดงาม ชมโกลเดน้รูฟ หรือหลงัคาทองคาํทีมีชือเสียง สัญลกัษณ์สําคญัของเมืองเก่าในนครอินซ์

บรูค ก่อสร้างเมือศตวรรษที 15 ดว้ยศิลปะสไตลโ์กธิกผสมบาโร๊ค โดยส่วนของหลงัคาทียืนออกมาจากระเบียง

ก่อสรา้งดว้ยทองคาํแท ้จาํนวน 2,738 แผน่ ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟถูกใชเ้ป็นสาํนกังานการประชุมอลัไพนน์านาชาติ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองคุฟสไตน์ (Kufstein) เมืองริมฝังแม่นําอินช์ เป็นเมืองใหญ่อนัดับสองแห่งรัฐทิโรล และ

เป็นเมืองโบราณอีกเมืองทีโดดเด่นแห่งออสเตรีย นําท่านถ่ายรูปกับป้อมปราการโบราณคุฟสไตน์ (Kufstein 

fortress) สร้างขึนราวศตวรรษที 13  โดยบิชอปแห่งเรเกนสบวร์ก ต่อมาถูกครอบครองโดยจกัรพรรดิแมกซิมิ

เลียน แห่งบาวาเรียในสมยัศตวรรษที 15 จนในปี ค.ศ. 1814 ก็ไดก้ลบัมาถูกปกครองโดยออสเตรียอีกครัง ได้

เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองฮลัล์สตทัท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 165 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมือง
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มรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึงมีทิวทศัน์ทีสวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายงัเมืองแห่งนี เมือง

ฮอลส์ตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนใน

เมืองนีตงัอยู่บนเนือทีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงตอ้งสร้างลดหลนัเป็นชนัๆ ตามแนวเขาเหมือนกบั

สวนลอยฟ้า จนผูค้นทีเคยไดม้าเยอืนถึงกบัขนานนามกนัวา่เมืองนีสวยจนเป็นแบบในโปสการ์ดหรือวอลเปเปอร์  
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Scalaria / Heritage Hotel / Romantik Im Weissen Rossl****   หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วันทีเจ็ด เซลแอมซี – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น – คาปรุน – นาํตกคริมเมิล – อนิช์บรูค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองเซลแอมซี (Zell am See) (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง) อีกหนึง

เมืองสกีรีสอร์ทขนาดย่อม มีประชากรอาศยัอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ซึงนักท่องเทียวนิยมเดินทางมาเยือนอย่างไม่

ขาดสายตลอดทงัปี เนืองจากตงัอยูริ่มทะเลสาบเซล และลอ้มรอบดว้ยหุบเขา ทาํให้สภาพอากาศเยน็สบายและมี

ความร่มรืนตลอดทุกฤดู อิสระให้ท่านเดินเก็บภาพประทบัใจในเมืองน่ารักแห่งนี จากนันนาํท่านเดินทางต่อสู่ 

เมืองคาปรุน (Kaprun) เพือนังกระเช้าขึนสู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) หนึงในยอดเขาของ

ประเทศออสเตรีย ซึงตังอยู่บ ริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์  มีความสูงถึง 3,029 เมตรเหนือ

ระดบันาํทะเล สัมผสักิจกรรมมากมายบนสถานียอดเขาแห่งนี ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึงจดัแสดง

ขอ้มูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และตืนตาตืนใจไปกบั Panorama Platform 

ซึงเป็นแหลมยนืออกไปกลางหุบเขา ซึงสามารถชมยอดเขาในอุทยานแห่งชาติ Hohe Tauern ไดอ้ย่างงดงาม 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ นาํตกคริมเมิล (Krimml Waterfalls) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นาํ

ท่านชมนาํตกทีสูงทีสุดในประเทศออสเตรีย ซึงไหลจากหุบเขาคริมเมอร์อาร์ค (Krimmler Ache Valley) มีความ

สูงทงัสิน 380 เมตร อิสระให้ท่านเก็บวิวธรรมชาติด้วยความประทบัใจ ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่ สวารอฟสกี 

คริสตัลเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 97 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) สัมผสัมนต์

เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตลัทีศูนยร์วมผลงานและผลิตภณัฑ์ของเครืองประดบัคริสตลัอนัเลืองชือของโลก "สวา

รอฟสกี" ซึงมีต้นกาํเนิดทีเมืองอินน์สบรูกแห่งนี ก่อสร้างเมือปี ค.ศ.1995 เนืองในโอกาสครบรอบ 100 ปีของ

การก่อตงั และเพือจุดกระแสความนิยมคริสตัล สวารอฟสกีจึงไดส้ร้างอาณาจักรคริสตัล แห่งนีขึนมา โดย

ออกแบบให้มีความหรูหราอลงัการตามแบบฉบบัของคริสตลัอนัทรงมูลค่า 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ  ณ ภตัตาคารจีน 

 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Hotel Tyrolis **** หรือเทียบเท่า 

(***หากโรงแรมทีเมืองอินส์บรูคไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้คณะพกัทีเมืองใกล้เคียงแทน) 

 

วันทีแปด วาดูซ - ซุก - ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (Vaduz) (ระยะทาง 170 กม.ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมืองหลวงของ

ประเทศลิกเตนสไตน์ ตวัเมืองนนัตงัอยูริ่มแม่นาํไรน์ (Rhine River) แม่นาํทียาวและสําคญัทีสุดในทวีปยโุรป นาํ

ท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งวาดุซ (Vaduz Cathedral) หรือ มหาวิหาร St. Florin อีกหนึงคริสตจักรใน

วาดุซ ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.1873 ในแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของคริสตจกัรนิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ 

จากนันแวะชมภายนอกของ ปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาททีตงัอยู่บนยอดเขาสูงชันในย่านใจกลาง

เมือง ซึงปัจจุบนัใชเ้ป็นสถานทีสาํหรับการพาํนกัของเหล่าพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลิกเตนสไตน์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซุก  (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบทีมีประวัติยาวนานและสวยงามอีกแห่ งของ

สวิตเซอร์แลนด์ นาํท่านเทียวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ทียงัคงไดรั้บการอนุรักษอ์าคารบา้นเรือนโบราณได้

เป็นอย่างดี นําท่านแวะถ่ายรูปกบัหอนาฬิกาดาราศาสตร์ทีสร้างขึนในสมยัศตวรรษที 13 อิสระให้ท่านได้เก็บ

ภาพบรรยากาศเมืองเก่าไดแ้บบเตม็อิม สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  

 

 
 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารจีน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพัก Radisson Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  
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วันทีเก้า ซูริค – Lindt Chocolate - 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 
 

 

 
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 วัน 8 คืน สวิตเซอร์แลนด์ - เยอรมัน - ออสเตรีย 

ยลเสน่ห์เมืองเลก็ๆกบัเส้นอนัซีน ธรรมชาติ และเมืองใหม่ๆใน 3 ประเทศ 
ราคาทัวร์ 115,900 บาท : 24 ม.ค.- 2 ก.พ. 66/ 14-23 ก.พ. 66 / 15-24 มี.ค. 66 

ราคาทัวร์ 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 / สงกรานต์ 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทา่นตอ่ห้อง หรือ เด็กอายุมากกวา่ 11 ปีบริบรูณ์ 

พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พกั 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

115,900 119,900 

พกัเดียวเพิมท่านละ 14,000 16,000 

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

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ (LX/OS) เริมต้นทีทา่นละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านัน) 

80,000-120,000 

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

กรณีมีวีซ่าเชงเกน้แลว้ หกัเงินคืนค่าวซ่ีาท่านละ 3,500 3,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงทีสายการบินประกาศปรับ 

และทีมีเอกสารยนืยนัเท่านนั (คดิ ณ วนัที 20 กนัยายน 2565) 

 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-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบินไทย LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ นาํหนกั ไม่เกิน  กก./ทา่น) 

 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีนาํมนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายุเกิน 85 ปี) 

ประกนัครอบคลุมการติดเชือ Covid 19 

 ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทวัร์) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่)  

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที, คา่วีซ่าเชงเกน้ 

 เจา้หนา้ที (ไกด์ไทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าเจา้หนา้ทียกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพือป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ คา่ซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอืนๆทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหกั 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

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

 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 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน 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 ) ในกรณีทีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั 

ซึงอาจจะทาํใหท้า่นไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอณุหภมิูตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทมีีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพอืใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

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 เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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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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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมนี 
(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 พนืฉากหลงัรูปต้องเป็นพืนสีขาว (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) ทําเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการทาํงานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑตูและประเทศ) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ทีมีรายชือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ีมีชือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 

- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการทาํงานจากนายจา้ง ระบุตาํแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  

- กรณีทีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษยีณอายรุาชการ: ถ่ายสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํนาญ 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นนัวา่กาํลงัศึกษาอยู ่ระบุชนัปีทีศึกษา  

 

1. หลกัฐานการเงิน :  Bank Statement ประทบัตราจากธนาคารทุกหนา้ 

- Bank Statement ยอ้นหลงั 3 เดือน นบัขึนไปจากเดือนทีจะยนืวีซ่า มียอดเงินไม่ตาํกวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 

ท่าน ใหธ้นาคารปริน และประทบัตรารับรองสาํเนาทุกหนา้ 
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- บญัชีฝากประจาํ (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แตท่า่นตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจาํ ตอ้งเตรียมดงันี 

- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจาํ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ

ชือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัทีจะยนืวซ่ีา 

- สาํเนาสมดุบญัชีฝากประจาํ มียอดเงินไม่ตาํกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

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) 
 

 

 

 


