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น ำท่ำนสัมผสัควำมเป็นธรรมชำติท่ีบริสุทธ์ิในแถบ “เทือกเขำแอลป์” อนัแสนงดงำม 
เท่ียวหมู่บำ้นเลก็ๆ ท่ียงัคงบรรยำกำศดั้งเดิมเสมือนเดินทำงยอ้นยคุ  

เท่ียวเส้นทำงท่ีคดัสรรมำเป็นอยำ่งดีท่ีสักคร้ังหน่ึงในชีวิตตอ้งไปใหไ้ด ้
น ำท่ำนนัง่รถไฟสู่  “ สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยโุรป” สถำนีบน “ ยอดเขำจุงเฟรำ”  

น ำท่ำนเขำ้ชมภำยในพระรำชวงัแฮเรนคิมเซ่ ถูกสร้ำงขึ้นเพือ่ให้เป็นพระรำชวงัที่งดงำมที่สุดในโลก 
น ำท่ำนเที่ยวชมเมือง “ซอลส์เบิร์ก” เป็นบำ้นเกิดของคีตกวเีอกของโลก โวลฟ์กงัก ์อมำเดอุส โมสำร์ท 

นัง่กระเชำ้สู่ยอดเขำซวอลฟ์เฟอฮอร์น ชมววิทะเลสำบวลูฟ์กงัและหมู่บำ้นเซนตกิ์ลเกน 
น ำท่ำนเที่ยวชมเมือง “ฮลัลช์ตทัท”์ เมืองริมทะเลสำบที่สวยที่สุดในโลก(ล่องเรือทะเลสำบ) 

น ำท่ำนเที่ยวชมหมู่บำ้น “สตูส” หมู่บำ้นปลอดมลพษิและไม่ใชร้ถยนต ์ตั้งอยูบ่นเทือกเขำแอลป์  
น ำท่ำนชม “ทะเลสำบเบลำซี” เป็นที่เพำะพนัธป์ลำเทรำท ์แบบออร์แกนิก 

น ำท่ำนล่องเรือชม “ทะเลสำบกษตัริย”์ ทะเลสำบที่สวยงำมที่สุดแห่งหน่ึงในเขตเทือกเขำแอลป์ 
น ำท่ำนล่องเรือ “ทะเลสำบฮลัสตทัท”์ ทะเลสำบที่มีควำมงดงำมและโรแมนติคที่สุดแห่งหน่ึงของออสเตรีย 

น ำท่ำนชมเมือง “โกเซำ”  ชมธรรมชำติอนับริสุทธ์ิของเมืองเล็กๆ แห่งน้ีบนแนวเทือกเขำแอลป์ 
น ำท่ำนเขำ้ชมส ำนกัสงฆแ์ห่งเมือง “เอททลั” ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียน UNESCO 

น ำท่ำนชมพพิธิภณัฑต์คริสตลัที่มีช่ือเสียงระดบัโลกหรือที่รู้จกักนัในช่ือ “สวำรอฟสก้ี คริสตลั เวลิด”์ 
น ำท่ำนชมงดงำมของ “น ้ ำตกสโทบบำค” เป็นหน่ึงในน ้ ำตกที่สูงที่สุดในยโุรป 

เดินเที่ยวชมหมู่บำ้นเวงเกน หมู่บำ้นปลอดมลพษิที่มีววิสวยงำม(เขำ้ถึงโดยรถไฟ) 
น ำท่ำนชมเมือง “ลูเซิร์น”  เมืองที่ไดช่ื้อวำ่มีนกัทอ่งเที่ยวบนัทึกภำพไวม้ำกที่สุดในสวสิฯ(ล่องเรือทะเลสำบ)น ำท่ำนชม

ควำมสวยงำมของ “น ้ ำตกไรน”์ ซ่ึงเกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติที่ส ำคญัที่สุดในยโุรป 
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วนัแรกของกำรเดนิทำง(1)         ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  
17.30 น. สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศชั้น 4 เคำร์เตอร์

สำยกำรบินไทย(เคำเตอร์ D ) พร้อมเจำ้หนำ้ที่คอยดูแลเช็คสมัภำระและบตัรที่นัง่บนเคร่ือง 
20.35 น. ออกเดินทำงสู่แฟรงคเ์ฟิร์ต โดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG 926  
 

วนัที่สองของกำรเดนิทำง(2)   แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก – มิวนิค 
      โฮฟบรอยเฮำส์ -  ขำหมูเยอรมันหนังอบกรอบ+ไส้กรอก พร้อมเบียร์เยอรมัน   
05.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติแฟรงคเ์ฟิร์ต ประเทศเยอรมนั หลงัผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกรแลว้ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองไฮเดลเบิร์ก” ชม

ย่ำน เมื อง เก่ ำ  ถ่ ำยภ ำพ เป็นที่ ระ ลึ กกับ
ปรำสำทไฮเดลเบิร์ก ที่สร้ำงขึ้นอยูบ่นเชิงเขำ
เหนือแม่น ้ ำเน็กคำร์ ซ่ึงสำมำรถมองเห็นวิว
ทิ วทัศน์ ของเมื องได้โดยรอบ  โดยตัว
ปรำสำทสร้ำงด้วยหินทรำยสีแดงซ่ึงมีอำยุ
กว่ำ 900 ปี นอกจำกไฮเดลแบร์กจะเป็น
เมืองประวตัิศำสตร์ส ำหรับเยอรมนีแล้ว ยงั
เป็นเมืองประวตัิศำสตร์ส ำหรับคนไทย คือ
เป็นในหลวง รัชกำลที่ 8 ทรงพระรำชสมภพ 
ณ เมืองน้ี  จำกนั้ นเดินทำงสู่เมือง “โรเธน
เบิ ร์ก” หรือช่ือเต็มว่ำ โรเทินบวร์ค อ็อพ 
แดร์ เทำเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) 
เป็นเมืองปรำกำร ที่ตั้งอยูบ่นแม่น ้ ำเทำเบอร์ 
เขตเมืองเก่ำสร้ำงขึ้ นในสมัยยุคกลำง ซ่ึง
ได้ รับกำรอนุ รักษ์ไว้เป็นอย่ำงดีจน ถึ ง

ปัจจุบนั เมืองแห่งน้ียงัตั้งอยูบ่นถนนสำยโร
แมนติกซ่ึงเป็นเส้นทำงท่องเที่ยวยอดนิยม
มำกที่สุด ในตอนใตข้องรัฐบำวำเรีย ในอดีต
โรเทินเบิร์ก เคยมีฐำนะเป็นเมืองอิสระของ
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงในยคุหน่ึง 
เมืองน้ีเคยเป็นหน่ึงในเมืองใหญ่ที่สุดของ 
จกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ อีกดว้ย 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองนูเรมเบิร์ก” 

เมืองประวตัิศำสตร์ของแควน้บำวำเรีย เป็นเมืองในศตวรรษที่ 10 เรืองอ ำนำจและเป็นศูนยก์ลำงของชำว
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โรมัน เขำ้สู่เขตเมืองเก่ำที่เต็มไปด้วยอำคำรเก่ำแก่สวยงำมมำกมำย เช่น คฤหำสถ์ขุนนำงนัสเซำ (Nassau 
House) บำ้นขนุนำงชั้นสูงสมยัยคุกลำง วหิำรเซนต ์ลอเรนซ์ ที่สร้ำงตั้งแต่ปี 1250-1477, น ้ ำพแุห่งควำมดีงำม 
(Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปป้ันเทพีแห่งควำมยติุธรรม, ตลำดคริสท์คินเดิล (Hauptmarkt) เป็น
ตลำดกลำงในจตัุรัสกลำงเมือง, โรงพยำบำลเก่ำ “Heilig-Geist-Spital” ที่อยูติ่ดแม่น ้ ำแพก็นิตซ์ และโบสถ์เฟ
รำเอน (Frauenkirche) คือว่ำเป็นสัญลกัษณ์ที่ส ำคญัที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้ำงด้วยอิฐสีแดง เป็นโบสถ์ที่
ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้ำงตำมแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468 (เป็นหน่ึงในตลำดคริสตม์ำสที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี
และเป็นหน่ึงในตลำดที่มี ช่ือเสียงที่สุดในโลก  ตลำดคริสต์มำสนูเรมเบิร์ก เปิด 25 พฤศจิกำยน ถึง 24 
ธนัวำคม2022) น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมือง
มิวนิค” Munich เป็นเมืองที่อยู่ทำงใต้ของ
ประเทศเยอรมนี และเป็นเมือง หลวงของ
แควน้บำวำเรียมิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบั 3 ของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและ
ฮัมบูร์ก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุด
ของยุโรปเป็น เมืองที่ ร ่ ำรวยศิลปะ และ
สถำปัตยกรรมสไตร์บำรอก และเรอเนส
ซองส์ เมืองที่รอคอยให้ผูม้ำเยอืนได้สัมผสั
กล่ินอำยขนบธรรมเนียมประเพณีแบบบำวำเรียนแท้ๆ ที่เป่ียมเสน่ห์และน่ำหลงใหล น ำท่ำนนั่งรถผ่ำนชม
เมืองมิวนิค ที่สวยงำมดว้ยสถำปัตยกรรมในหลำยรูปแบบ อยำ่งสวยงำมคลำสสิคหรือทนัสมยั อำทิ จตุัรัสมำ
เรียนพลำส (Marien Platz) ศูนยร์วมกิจกรรมนำนำชนิดของชำวมิวนิค ถ่ำยรูปคู่กบัศำลำกลำงมิวนิค ที่สร้ำง
เม่ือปี ค.ศ.1867-1908 ซ่ึงมีหอระฆังอนัมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตั้งอยูต่วัหอคอย มีควำมสูงถึง 278 ฟุตน ำท่ำน
เดินเล่นยำ่น “จตัุรัสมำเรียน” ยำ่นเมืองเก่ำที่มีสถำปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ที่ส ำคญัของมิวนิค เช่นศำลำว่ำ
กำรเก่ำในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถแ์ม่พระที่มีรูปแบบคลำ้ยหวัหอมใหญ่ 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร โฮฟบรอยเฮำส์  เมนูพิเศษ ขำหมูเยอรมนัหนังอบกรอบ+ไส้กรอก 
เสิร์ฟคู่กบัเบียร์เยอรมนั พร้อมชมโชวก์ำรเตน้ร ำแบบวฒันธรรมบำวำเร่ียน  

พกัท่ี: Pullman Munich หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง  
 

วนัที่สำมของกำรเดนิทำง(3)         มิวนิค – โอเบอรำมำเกำ – เอททัล – เบดโทรซ์  
      เข้ำชมพระรำชวงัแฮเรนคมิเซ่ – เบิร์ชเทสกำเด้น 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั   

น ำท่ำนออกเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ “เมือง โอ
เบอรำมำเกำ” “Oberammergau”เมื อง
เล็กๆ ตวัเมืองยงังดงำมดว้ยภำพเขียนสี
บนผนังบ้ำน เรือนที่ เก่ี ยวกับคริสต์
ศำสนำทั่วทั้ งเมืองมี ร้ำนรวงเล็กๆที่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81


Page 5 of 17 
 

จ ำหน่ำยสินคำ้ของที่ระลึกส ำหรับศำสนิก เก็บภำพประทบัใจกบับรรยำกำศที่คลำสสิก จำกนั้นน ำท่ำนออก
เดินทำงสู่เมือง “เอททลั Ettal” น ำท่ำนเขำ้ชมส ำนกัสงฆแ์ห่งเมือง เอททลั Kloster Ettal ไดรั้บกำรขึ้นทะเบียน 
UNESCO ส ำนักสงฆ์แห่งน้ี ก่อตั้งเม่ือ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ ำปีของนักบุญวิทำลลิสแห่งมิลำน 
(Vitalis of Milan) โดยพระเจำ้หลุยส์ที่ 4 แห่งจกัรวรรดิโรมนัอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ ำนออกเดินทำงผ่ำน เมืองในหุบเขำอันงดงำมเข้ำสู่ เมือง “เบดโทรซ์ ” Bad Tölz ค ำว่ำ Bad ใน

ภำษำเยอรมันนั้นไม่ไดแ้ปลว่ำ เน่ำ เสีย เลว 
ร้ำย เหมือนภำษำอังกฤษ แต่กลับแปลว่ำ 
Bath คือ ที่อำบน ้ ำ มีหลำยเมืองที่มีค  ำว่ำ Bad 
น ำหนำ้ ซ่ึงหมำยควำมวำ่เมืองนั้นเป็นเมืองส
ปำหรือเมืองที่ มีสถำนที่บ  ำบัดและฟ้ืนฟู
ร่ำงกำยโดยกำรใชน้ ้ ำแร่ น ำท่ำนออกเดินทำง
สู่  “เก ำะแฮ เรนคิม เซ่ ” (Herrenchiemsee) 
จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้ชมภำยใน “พระรำชวงัแฮ
เรนคิมเซ่” ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อใหเ้ป็นพระรำชวงัที่งดงำมที่สุดในโลก โดยมีตน้แบบมำจำกพระรำชวงัแวร์ซำยน์
ในประเทศฝร่ังเศส กษตัริยลุ์ควิคที่ 2 แห่งบำวำเรีย ทุ่มเทเงินทองเพื่อให้พระรำชวงัแห่งน้ีงำมสง่ำสมพระ
เกียรติ ตวัพระรำชวงัโอบลอ้มดว้ยควำมร่มร่ืนของป่ำไมน้ำนำพนัธ ์และเช่ือมดว้ยคลองขนำดใหญ่ ขนำบขำ้ง
ดว้ยสนำมหญำ้ สวนสวยและน ้ ำพุแบบฝร่ังเศส ท ำให้ดูงำมสง่ำยิง่ขึ้น น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง “เบิร์ชเท
สกำเดน้” Berchtesgaden 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัท่ี: Alpenhotel Kronprinz Hotel Berchtesgaden, หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่ส่ีของกำรเดนิทำง(4)      เบิร์ชเทสกำเด้น – ล่องเรือทะเลสำบกษตัริย์(Konigsee)  
     หมู่บ้ำนอำร์มเซำ – เมืองซอลส์เบิร์ก – โฮเฮนซำลส์เบิร์ก 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนชม “เมืองเบิร์ชเทสกำเดน้” (Berchtesgaden) เจำ้ของเส้นทำงดิอลัไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทำงแสนสวย

และยงัเป็นเส้นทำงเก่ำแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใชเ้ลำะเลียบเทือกเขำแอลป์ เมืองน้ีถูกก่อตั้งขึ้นให้เป็น
ศู น ย์ก ล ำ งท ำ ง
ก ำรค้ ำและก ำร
ส ำรวจห ำ เก ลื อ
และสินแร่บริเวณ
เมื องเก่ ำ เต็ ม ไป
ด้วย  ศิ ลป ะก ำร
ส ร้ำงอ ำค ำรใน
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รูปแบบบำวำเรียตอนบน ที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัตกแต่งดว้ยลำยปูนสไตล์สตดัโก ้และในอดีตเคยเป็น ฐำน
บัญชำกำรใหญ่ของกองทัพนำซีทำงตอนใต้ จำกนั้ นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่บริเวณ “ทะเลสำบโคนิคซี” 
(Konigssee) กล่ำวกนัว่ำทะเลสำบโคนิคส์เป็นทะเลสำบที่มีน ้ ำใสบริสุทธ์ิมำกที่สุดในประเทศเยอรมนั ใน
ทะเลสำบแห่งน้ีจึงอนุญำติให้เรือที่ใชเ้คร่ืองยนตไ์ฟฟ้ำและเรือพำยเท่ำนั้นที่สำมำรถใชส้ัญจรได ้น ำท่ำนลง
เรือลงชมควำมงดงำมของทะเลสำบโคนิคส์ เรือจะล่องไปจนกระทั้งถึงที่ตั้งของโบสถ์นักบุญบำโธโลมิว 
(St.Bartholomew's Church) โบสถ์คำธอลิกอนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นศำสนสถำนที่ส ำคญัในกำรแสวงบุญของชำว
คริสต ์โบสถน้ี์ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1134 ตำมแบบสถำปัตยกรรมบำรอกโดยมีหลงัคำเป็นรูปทรงเปลวเทียน
(หวัหอม) มีเวลำใหท้่ำนเก็บภำพควำมประทบัใจจำกนั้นน ำท่ำนนัง่เรือกลบั  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง   
บ่ำย  น ำท่ำนเที่ยวชม “เมืองอำร์มเซำ” (Ramsau) เมืองท่องเที่ยวในเทือกเขำแอลป์บำวำเรีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่โอบ

ลอ้มดว้ยขนุเขำและสำยน ้ ำสวยงำม ชมโบสถเ์ซนตเ์ซบำสเตียน (The Church of St. Sebastian)  
ค ริสตจัก ร นิ ก ำย
โรมันคำทอลิกที่
มั ก ป ร ำ ก ฏ บ น
โป ส ก ำ ร์ ด แ ล ะ
ได้ รับควำม นิ ยม
ม ำ ก ใ น ห มู่ นั ก
ถ่ำยภำพและเหล่ำ
จิตรกร เน่ื องจำก
ที่ตั้งของโบสถ์มีควำมสวยงำมและมีภูมิทศัน์ส ำหรับกำรวำดภำพ จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้สู่ “เมืองซอลส์เบิร์ก” 
เมืองที่มีขนำดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยศิลปะแบบบำโรคจนไดช่ื้อว่ำ
เป็นนครหลวงแห่งศิลปะบำโรค  เป็นบ้ำนเกิดของคีตกวีเอกของโลก โวล์ฟกังก์อมำเดอุส โมสำร์ท
(Wolfgang AmadeusMozart)และเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำภำพยนตร์อมตะเร่ือง The Sound of Music และได้รับ
กำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยเูนสโกเม่ือปี ค.ศ. 1997  น ำท่ำนชมสถำนที่ถ่ำยท ำที่ส ำคญัๆที่
ท่ำนตอ้งต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมงดงำมของสถำนที่ต่ำงๆ เหล่ำนั้นน ำท่ำนเดินเขำ้ชมสวนมิรำเบลล์ (Mirabell 
Garden) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพระรำชวงัมิรำเบลล์ ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1606 โดยพระรำชประสงค์ของ
เจำ้ชำย อำร์คบิชอป วลูฟ์ดำยท์ริซ เพือ่มอบใหชู้รั้กนำมวำ่นำงซำโลเม อลัท ์(Salome Alt) กล่ำวกนัวำ่ใชเ้วลำ
ก่อสร้ำงเพยีงหกเดือนเท่ำนั้น ปัจจุบนัเป็นจุดถ่ำยรูปยอดนิยมที่สุดของคู่บ่ำวสำวและนกัท่องเที่ยวจำกทัว่โลก 
มีเวลำให้ท่ำนเดินชมและเก็บภำพควำมสวยงำม จำกนั้นน ำท่ำนเดินขำ้มสะพำนแม่น ้ ำซอลซำค (Salzach 
River) อนังดงำมมุ่งสู่ เขตเมืองเก่ำเพือ่ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบับำ้นของโมสำร์ท โมซำร์ทเกิดในปี ค.ศ.1756 ใน
บำ้น Hagenauer Haus เลขที่ 9 น ำท่ำนเขำ้ชมปรำสำทโฮเฮนซำลส์เบิร์ก (Hohensalzburg Castle) ปรำสำท
เก่ำแก่ที่สร้ำงขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 10 ตั้งอยูบ่นภูเขำกลำงเมืองที่ระดบัควำมสูง 506 เมตร สำมำรถมองเห็น
ปรำสำทหลงัน้ีไดจ้ำกทัว่ทั้งเมือง แต่นอกจำกควำมสวยงำมตำมแบบฉบบัปรำสำทยคุกลำงแลว้ ปรำสำทน้ียงั
มีดีกรีเป็นถึงปรำสำทยคุกลำงที่ใหญ่ที่สุดในยโุรปอีกดว้ย จำกนั้นน ำท่ำนชมสถำนที่ที่ส ำคญัๆ ของเมืองเก่ำที่
ท่ำนตอ้งต่ืนตำต่ืนใจกบัควำมงดงำมของสถำนที่ต่ำงๆ เหล่ำนั้น จำกนั้นมีเวลำอิสระเพือ่ใหไ้ดท้่ำนสนุกสนำน
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กบักำรจบัจ่ำยใชส้อยในกำรเลือกซ้ือสินคำ้แบรนด์เนม, สินคำ้ที่ระลึกช่ือดงัมำกมำย ตลอดจนขนมและช็อค
โกแลตช่ือดงัจำกออสเตรียมำกมำย               

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรจีน 
พกัท่ี: NH City Salzberg, Wyndham Grand Salzburg Centre หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่ห้ำของกำรเดนิทำง(5)   ซอลส์เบิร์ก – เซนต์กลิเกน – นั่งกระเช้ำสู่ยอดเขำซวอล์ฟเฟอฮอร์น 
       ฮัลล์ชตัทท์ – ล่องเรือชมววิทะเลสำบฮัลล์สตัทท์  
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่  “หมู่บ้ำนเซนต์กิลเกน” (St.Gilgen) เป็นหมู่บ้ำนที่ตั้ งอยู่ริมทะเลสำบวูล์ฟกัง

(Wolfgangsee)อันงดงำมและ
ล้ อ ม ร อ บ ด้ ว ย เทื อ ก เข ำ 
Salzkammergut ซ่ึงมีควำมงำม
ตำมธรรมชำติมำกๆ เป็นเมือง
ยคุกลำงที่เตม็ไปดว้ยอำคำรเก่ำ
โบรำณที่มีสีสันรำบเรียบ และ
เร่ิมมีกำรเปล่ียนแปลงมีสีสัน
มำกขึ้นในปลำยศตวรรษที่ 19 เน่ืองจำกชำวเวียนนำร ่ ำรวย
มำกขึ้ น จึงเร่ิมสร้ำงบ้ำนฤดูร้อนของพวกเขำที่ เมืองน้ี
หมู่บำ้นกิลเกน(St.Gilgen) ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกับโมซำร์ท 
เน่ืองจำกมำรดำของเขำเกิดในเมืองน้ีและสมำชิกคนอ่ืนๆ
ในครอบครัวของเขำก็พ  ำนักอำศัยและท ำงำนที่ เมืองน้ี
เช่นเดียวกนั น ำท่ำนเดินสู่สถำนีกระเชำ้ซวอล์ฟเฟอฮอร์น
(Zwölferhorn Seilbahn) น ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ขึ้นสู่เขำซวอล์ฟเฟอฮอร์น (สูง 1,000 เมตร) ใชเ้วลำเพียง10
นำที ขึ้นสู่จุดชมววิที่สวยงำมของทะเลสำบวลู์ฟังและตวัเมืองกิลเกน ท่ำนจะตอ้งประทบัใจไปกบัภำพควำม
งดงำมของทวัทศัน์มีเวลำใหท้่ำนเก็บภำพและซ้ือของที่ระลึก ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “หมู่บำ้น
ฮลัลช์ตทัท”์ เมืองริมทะเลสำบที่สวยที่สุดในออสเตรีย 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพื้นเมือง 
น ำท่ำนเดินสู่ท่ำเรือ ลงเรือล่องชมควำมงดงำม
ของธรรมชำติและสถำปัตยก รรมของ
บ้ำนเรือนท่ีเรียงรำยอยู่รอบทะเลสำบแสน
สวยแห่งน้ี  *** หมำยเหตุ...กรณีไม่สำมำรถ
ล่องเรือได ้ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิน ำท่ำนขึ้น
รถรำงชมววิทะเลสำบบน Sky walk หรือสถำนที่
ท่องเที่ยวจุดอ่ืนแทน ตัวเมืองฮัลล์สตัทท์นั้ น
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ตั้งอยู่ทำงฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้ของ “ทะเลสำบฮัลล์ชตัทท์ ” หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหน่ึงในเมือง
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้ นอยู่ใน
รัฐอปัเปอร์ออสเตรีย ซ่ึงเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซ่ึงมีวฒันธรรมสืบทอดต่อกนัมำนำน
ถึง 3,500 ปีชมเมือง ฮลัลช์ตทัท ์อิสระทุกท่ำนชมสถำปัตยกรรมบำ้นเรือนและโบสถ์ที่มีเสน่ห์เฉพำะตวัดว้ย
กำรประดบัเคร่ืองไมแ้ละเก็บเก่ียวประสบกำรณ์จำกจำรีตประเพณีที่ยงัคงมีชีวติชีวำ   

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมืองเมนูพิเศษ ปลำเทรำส์อบ เสริฟทั้งตวั พร้อม
เคร่ืองด่ืม  

พกัท่ี: Heritage Hotel / Seehotel Grüner Baum หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
*** กรณีโรงแรมที่พกัในหมู่บำ้นฮลัสตทัท ์เตม็ทำงบริษทัฯ  

ของสงวนสิทธ์ิยำ้ยโรงแรมไปพกัยงัเมืองเซนตว์ูลฟ์กงัหรือเซนตกิ์ลเกนแทน *** 
 

วนัที่หกของกำรเดนิทำง(6)        ฮัลล์ชตัทท์ – โกเซำ – หมู่บ้ำนเซลล์ อมั ซี 
       วทัเทนส์ – ชวำลอฟสกี ้คริสตัล เวล์ิด – อนิซ์บรูกซ์   
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั   
 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “โกเซำ” Gosau ชมธรรมชำติอนับริสุทธ์ิของเมืองเล็กๆแห่งน้ี บนแนวเทือกเขำแอลป์

ที่ระดบัควำมสูง 767 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล 
ทำงตอนกลำงของประเทศออสเตรีย เมืองน้ี
มีผูค้นตั้งรกรำกมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 กำเซำ
ลำยลอ้มไปดว้ยธรรมชำติและป่ำไมอ้นัแสน
อุดมสมบูรณ์ ให้ท่ำนไดส้ัมผสัป่ำไม้และล ำ
ธำรอันแสนอุดมสมบูรณ์ เดิมทีประชำกรที่
เมืองน้ีประกอบอำชีพท ำเหมืองเกลือมำตั้งแต่
อดีตแต่ปัจจุบนักำรท่องเที่ยวเร่ิมเขำ้มำเป็น
รำยไดห้ลกัของที่น้ี น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมือง 
เซลล์  แอม ซี” (Zell am See) อีกหน่ึงเมือง
สกีรีสอร์ทขนำดย่อม มีประชำกรอำศยัอยู ่ 
ไ ม่ ถึ ง  10,000 คน  ซ่ึ งนั กท่ อ ง เที่ ยวนิ ยม
เดินทำงมำเยอืนอยำ่งไม่ขำดสำยตลอดทั้งปี 
เน่ืองจำกตั้งอยูริ่มทะเลสำบเซลและลอ้มรอบ
ดว้ยหุบเขำท ำให้สภำพอำกำศเยน็สบำยและมีควำมร่มร่ืนตลอดทุกฤดูกำล อิสระให้ท่ำนเดินเก็บภำพ
ประทบัใจในเมืองน่ำรักแห่งน้ีไดอ้ยำ่งเตม็ที่ 

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองวทัเทนส์” Wattens เป็นที่ตั้งของบริษทัคริสตลัสวำรอฟสก้ี (Swarovski Crystal 
Glass Company) โรงงำนผลิตคริสตรัลที่ มี
ช่ือเสียงระดับโลกหรือที่รู้จกักันในช่ือ สวำ
รอฟสก้ี คริสตัล เวิลด์ (Swarovski Crystal 
World)โรงงำนผลิตคริสตรัลที่ มี ช่ือ เสียง
ระดับโลกหรือที่รู้จกักันในช่ือ สวำรอฟสก้ี 
คริสตลั เวิลด์ (Swarovski Crystal World) ซ่ึง
ปัจจุบันได้กลำยเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวหลัก
ของเมืองไปแล้ว โดยเฉพำะที่สวำรอฟสก้ี
คริสตลัเวิลด์นั้นถือว่ำเป็นแม่เหล็กส ำคญัใน
กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มำเยือนเมืองวทั
เทนส์ได้เป็นอย่ำงดี น ำท่ำนชม “เมืองอินซ์
บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแควน้ทิโรล แห่ง
ลุ่มแม่น ้ ำอินน์ที่มีอำยกุวำ่ 800 ปี อดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลำงทำงกำรคำ้บนถนนสำยโรมนั Via Cuaudla Augusta ตั้งอยูใ่จกลำงเทือกเขำแอลป์ซ่ึงเป็น แหล่งสกี
เป็นที่รู้จกักนั  ดีของชำวยโุรป จนไดรั้บควำมไวว้ำงใจใหเ้ป็นเจำ้ภำพจดักำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิคฤดูหนำวถึง 
2 คร้ัง น ำท่ำนสู่ “ถนนมำเรียเทเรซ่ำ” ถนนสำยหลกัของเมืองอินน์สบรูก เช่ือมระหว่ำงเขตเมืองเก่ำกบัยำ่นช้
อปป้ิงสมยัใหม่ ตรงกลำงถนนเป็นที่ตั้งของ “เสำอนันำซอยแล” (เสำนกับุญแอนน์) ซ่ึงตั้งขึ้นเพือ่ร ำลึกถึงกำร
ถอนกองก ำลัง ทหำรบำวำเรีย ออกไปจำกเมือง เขำ้สู่ “ย่ำนเมืองเก่ำ” ที่ยงัคงสภำพและบรรยำกำศของยุค
กลำงได้เป็นอย่ำงดี อำคำรบ้ำนเรือนที่มีอำร์คเดคชั้นล่ำงและมีมุขยื่นออกมำที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึง 
สถำปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลำย และเรอเนสซองส์ น ำท่ำนชมสัญลกัษณ์ของเมือง “ หลังคำทองค ำ ” 
Golden Roof ที่สร้ำงในปี ค.ศ.1500 สมยัจกัรพรรดิแม็กซิมิเล่ียนที่ 1 หลงัคำมุงดว้ยแผ่นทองแดงเคลือบทอง
สวำ่งไสว   และโรงแรมเก่ำแก่ประจ ำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซ่ึงเคยใชใ้นกำรตอ้นรับเจำ้นำยใน
รำชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร Goldener Adler Innsbruck ซ่ึงเคยใช้ในกำรต้อนรับ
เจำ้นำยในรำชวงศแ์ละบุคคลชั้นสูงจำกต่ำงแดนหลำยท่ำน  

พกัท่ี: Grauer Bar Hotel Innsbruck/ Innsbruck Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่เจ็ดของกำรเดนิทำง(7)        อนิซ์บรูกซ์ – บรีเกนซ์ – เมืองชไวซ์  
     นั่งรถรำงสู่สตูส “หมู่บ้ำนปลอดมลพษิ” – อนิเทอร์ลำเค่น(1) 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั   
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 น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “เมืองบรีเกน้” (Bregenz) รอยต่อสำมประเทศเยอรมนั ออสเตรีย และสวิสฯ ผ่ำนแนว
เทือกเขำแอลป์ซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่ำสน,ตน้เบิร์ชสีเขียงขจี  ที่ปกคลุมดว้ยหิมะสีขำวช่วยสร้ำงควำมงำม
ให้กับเส้นทำง เดินทำงถึงเมือง “บรีเกนซ์” 
Bregenz เป็นจุดชมววิทะเลสำบคอนสแตนซ์ 
ที่สวยที่ สุดของเมืองมีเวลำให้ท่ำนได้เก็บ
ภำพควำมงดงำมของทะเลสำบและเทือกเขำ
แอล์ป สุดแสนสวยงำม ได้เวลำสมควรน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่เมืองชไวซ้์ (Schwyz) ประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟ Stoosbahn สถำนีที่ใช้

เวลำสร้ำงยำวนำนถึง  14 ปี เพื่อน ำท่ำนเปิด
ประสบกำรณ์  นั่ งรถไฟขึ้ น เขำสตูบำห์น
(Stoosbahn) ที่ชนัที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และ
ยโุรป เพิ่งสร้ำงเสร็จเม่ือปี 2017 แทนที่รถรำง
อันเก่ำที่เปิดใช้มำตั้ งแต่ปี 1933 ลักษณะของ
รถไฟจะมีรูปทรงกลมคล้ำยถังบ่มเบียร์ ดู
แปลกตำและทนัสมยัมำก น ำท่ำนสู่ “หมู่บำ้นสตูส” (Stoos) หมู่บำ้นเล็กๆปลอดมลพิษเน่ืองจำกไม่มีกำรใช้
รถยนตต์ั้งอยูบ่นเทือกเขำแอลป์ ที่ระดบัควำมสูง 1,300 เมตร มีโบสถป์ระจ ำหมู่บำ้นที่ถือเป็นจุดแลนดม์ำร์คซ่ึง
สำมำรถถ่ำยรูปไดอ้ยำ่งสวยงำม  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนลงจำกหมู่บำ้น จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมือง “อิน
เทอร์ลำเค่น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนัด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนดเ์มืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อม
ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมือง ตั้ งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ำมกลำง
เทือกเขำน้อยใหญ่  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ท่ำนจะไดเ้ห็นเขำจุงเฟรำอนัลือช่ือ, นำฬิกำดอกไม,้ สถำนคำสิโน ฯลฯ 
ตรงน้ีแหละคือ สวิสฯแบบสุดสุด อยำ่งที่หลำยคนยงัไม่เคยไดส้ัมผสั และยงัใช้เป็นฉำกภำพยนตร์ไทยเร่ือง
วนัน้ีที่รอคอยมีเวลำให้ท่ำนไดอิ้สระกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้สวิสฯอำทิเช่น นำฬิกำแบรนด์เนมช่ือดงั มีดพบั, 
ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ำยภำพกบับรรยำกำศอนัโรแมนติก  / น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั 

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรไทย  
พกัท่ี: Royal St.Georges Hotel, Metropol Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่แปดของกำรเดนิทำง(8)   อนิเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมววิพิชิต                 
                                                ยอดเขำจุงเฟรำ - ถ ำ้น ำ้แข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-     
                                                CABLEWAY    น ำ้ตกสโทบบำค – อนิเทอร์ลำเคน(2) 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั 
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น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ “หมู่บำ้นเลำเทอร์บรุนเนน” ท่ำนจะไดช้มววิหมู่บำ้นที่น่ำรักระหวำ่งเสน้ทำงน ำท่ำนชมวิว
น ้ ำตกชเตำบบ์ำค (Staubbach Waterfall) ที่ไหล
ลงมำจำกหน้ำผำเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของ
หมู่บำ้นแห่งน้ี น ำท่ำนเขำ้สู่สถำนีรถไฟเลำเท
อร์บ รุน เนน  โดยสำรรถไฟฟัน เฟือง สำย
ท่องเที่ยวขบวนพิเศษ ที่มีกระจกกวำ้งกว่ำปกติ
เพื่อชมธรรมชำติของเทือกเขำแอล์ปชมวิว
ทิวทศัน์อนังดงำมของสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อน ำ
ท่ำนพิชิต “ยอดเขำจุงเฟรำ” ที่ไดช่ื้อว่ำ “สถำนี
รถไฟที่ สูงที่ สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่  “มรดก
โลก” ทำงธรรมชำติแห่งแรกของยโุรป น ำท่ำน
เปล่ียนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถำนี
ไคลน์ไชเด็ค” รถไฟที่จะน ำท่ำนเดินทำงลอด
อุโมงคท์ี่ชำวสวิสฯไดขุ้ดเจำะไวท้ี่ควำมสูงถึง 
3,454 เมตร สู่ “สถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยโุรป” 
บนยอดเขำจุงเฟรำที่ มีควำมหมำยว่ำ “สำว
นอ้ย” ที่มีควำมสูงกวำ่ระดบัน ้ ำทะเลถึง 11,333 
ฟุต ซ่ึงไดรั้บกำรยกยอ่งวำ่เป็น Top of Europe เม่ือขบวนรถไฟเดินทำงถึงสถำนีจุงเฟรำแลว้ จำกนั้นน ำท่ำนเขำ้
ชม “ถ ้ ำน ้ ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,000 ปี ชมงำนแกะสลักน ้ ำแข็งที่สวยงำมอยู่ใตธ้ำรน ้ ำแข็ง 30 
เมตร ให้ท่ำนเก็บภำพเป็นที่ระลึก จำกนั้นน ำท่ำนโดยสำรลิฟตข์ึ้นสู่ชั้นบนของอำคำรเพื่อเดินออกสู่ลำนหิมะ
ดำ้นนอก “ชมกลำเซียร์ หรือ ธำรน ้ ำแข็ง” ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมสวยงำมและยิง่ใหญ่ของของธำรน ้ ำแข็ง 
Aletsch ที่ยำวที่สุดในเทือกเขำแอลป์(มรดกโลกทำงธรรมชำติ) มีเวลำใหทุ้กท่ำนสนุกสนำนบนลำนหิมะอยำ่ง
เต็มที่ ส ำหรับภำยในตวัอำคำรจุงเฟรำยงัมีห้องนิศรรษกำรเก่ียวกับประวติักำรสร้ำงทำงรถไฟจุงเฟรำ, ร้ำน
จ ำหน่ำยช็อคโกแลตลินน์, ร้ำนนำฬิกำและร้ำนจ ำหน่ำยของที่ระลึก ท่ำนสำมำรถส่งโปรกำร์ดถึงคนพเิศษเพื่อ
เป็นที่ระลึกจำกยอดเขำแห่งน้ีไดอี้กดว้ย  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ Panorama Restaurant 
บ่ำย ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงลงเขำดว้ยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถำนีไอเกอร์ (Eiger) เปล่ียนกำรเดินทำงเป็นกระเชำ้

ไฟฟ้ำ “น ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ชมวิวเทือกเขำ
แอล์ป  ( THE V-CABLEWAY)” ลงสู่สถำนี
กริลเดลวำล์วกรุนด์ ซ่ึงใช้เวลำเพียง 12 นำที
เท่ำนั้ นน ำท่ำนชมงดงำมของ “น ้ ำตกสโทบ
บำค” (Staubbach Falls) น ้ ำตกที่มีช่ือเสียงที่สุด
ของเมืองโดยน ้ ำตกมีควำม สูง ประมำณ 300 
เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหน่ึงในน ้ ำตกที่สูง
ที่สุดในยุโรป โดยภำพน ้ ำตกถูกพิมพ์ ลงใน
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แสตมป์ของสวิตเซอร์แลนดม์รช่วงทศวรรษที่ 1930 อีกดว้ย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่ “ เมืองอินเทอร์
ลำเกน้”   

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำรพ้ืนเมือง เมนูพิเศษ สวิสฯฟองดู เรำเสริฟท่ำนแบบชุด
ใหญ่จดัเตม็ : ชีสสฟองดูตน้ต ำรับ ตำมดว้ยฟองดูบูร์กีญอง และของหวำน*ช๊อกโกแล๊
ตฟองดู*(เสริฟพร้อมไวน์แดงทอ้งถ่ิน)  

พกัท่ี: Royal St.Georges Hotel, Metropol Hotel หรือท่ีพกัระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่เก้ำของกำรเดนิทำง(9)        อนิเทอร์ลำเค่น – ทะเลสำบเบลำซี – เมืองซุก  
      เมืองลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น – ซูริค      
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั  

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ “ทะเลสำบเบลำซี” 
(BLAUSEE) หรือทะเลสำบสีน ้ ำเงิน เป็น
ทะเลสำบขนำดเล็ก ที่มีสีฟ้ำตำมช่ือเรียก อยู่
ใ น เข ต  BERNESE OBERLAND เ ป็ น
สถำนที่เพำะพนัธป์ลำเทรำทแ์บบออร์แกนิก
เปิดให้นักท่องเที่ยวได ้เขำ้มำตกปลำเทรำท์
แล ะบ ริก ำร เรื อ พ ำยให้ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว 
ทะเลสำบแห่งน้ีมีควำมสวยงำมในทุกฤดู
โดยเฉพำะช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี อิสระให้
ท่ำนได้เดินเล่นและถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย 
จำกนั้ นน ำท่ำนชม “เมืองซุก (Zug) เมือง
แสนสวยริมทะเลสำบซุก เมืองซุกเป็นทั้ ง
เมืองหลวงและแควน้ในเวลำเดียวกัน เป็นแควน้ที่ร ่ ำรวยมำก เน่ืองจำกบริษทัขำ้มชำติมำเปิดออฟฟิต ใน
แควน้น้ีมำกที่สุด ท ำให้อัตรำกำรเก็บภำษี ของแควน้น้ีต  ่ำที่สุดในประเทศสวิส(อตัรำกำรครอบครองรถหรู
มำกที่สุดในสวิส) น ำท่ำนเดินชมโบสถ์กลำงเมือง และตึกเก่ำแก่อำยุกว่ำ 500 ปี น ำท่ำนเดินชมบริเวณริม
ทะเลสำบที่ทำงรัฐบำลทอ้งถ่ินไดล้งทุนท ำจุดชมชีวติสัตวน์ ้ ำใตท้ะเลสำบ ท่ำนจะเห็นพนัธุป์ลำชนิดต่ำงๆ ใน
ทะเลสำบแห่งน้ี อิสระทุกท่ำนในถนนคนเดินที่มีร้ำนคำ้พื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนำฬิกำสวสิฯ รำคำพเิศษ
กวำ่แควน้อ่ืนๆ  

เที่ยง บริกำรอำหำรม้ือกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น(Lucerne) น ำท่ำนล่องเรือทะเลสำบลูเซิร์น หรือ ทะเลสำบเวียวำลด์
สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสำบส่ีพนัธรัฐ) ซ่ึงไดช่ื้อ
ว่ำสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนำดใหญ่
เป็นอนัดบัที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
มีควำมงดงำมของทัศนียภำพอยูท่่ำมกลำง
หุบเขำ โอบล้อมด้วยยอดเขำริกิและยอด
เขำพิลำตุส ท ำให้วิวทิวทศัน์ดูงดงำมยิ่งขึ้น 
ซ่ึงเป็นทะเลสำบที่สวยงำม ตั้งอยูท่่ำมกลำง
หุบเขำ มองไปทำงไหน ก็จะเห็นภูเขำโอบ
ลอ้มเพื่อชมควำมงำมของบำ้นเรือนบนเนิน
เขำ ตลอด 2 ฝ่ัง ที่สวยงำมน่ำรัก ท่ำมกลำง
บรรยำกำศที่สุดแสนโรแมนติค น ำท่ำนชม
เมืองเก่ำ “เมืองลูเซิร์น(Lucerne) เมืองที่ได้
ช่ือวำ่มีนักท่องเที่ยวบนัทึกภำพไวม้ำกที่สุดในสวสิฯ น ำคณะถ่ำยภำพคู่กบั “อนุสำวรียสิ์งโต” อนุสรณ์ร ำลึก
ถึงกำรเสียชีวิตของทหำรสวสิฯผูถ้วำยกำรอำรักขำแด่พระเจำ้หลุยส์ที่ 16 ในสงครำมปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศส น ำ
ท่ำนเดินชมเมืองเก่ำเดินขำ้ม “สะพำนไมค้ำเปล” ที่มีช่ือเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซ่ึงเป็นสะพำนไมท้ี่มีหลงัคำ
คลุมตลอด ทอดตวัขำ้ม “ แม่น ้ ำรุซซ์” (Reuss) ซ่ึงสร้ำงมำกวำ่ 660 ปี เพื่อเช่ือมเขตเมืองใหม่ในฝ่ังใตแ้ละเขต
เมืองเก่ำในฝ่ังเหนือ สะพำนแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมเ้ม่ือปี 1993 แต่ก็ไดบู้รณะใหม่จนมีสภำพใกลเ้คียงของเดิม
จำกนั้นอิสระทุกท่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั/ไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ซูริค  

ค ่ำ บริกำรอำหำรม้ือค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
พกัท่ี: Sheraton Hotel Zurich / หรือระดบัใกลเ้คียง 
 

วนัที่สิบของกำรเดนิทำง(10)       ซูริค – ซำฟเฮำส์เซ่น – น ำ้ตกไรน์ – ซูริค – เดนิทำงกลบั 
เชำ้ บริกำรอำหำรม้ือเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมที่พกั 

น ำท่ำนออกเดินทำงเข้ำสู่ “เมืองซำฟเฮำส์
เซ่น”  Schaffhausen เมืองชำยแดนเยอรมัน-
สวิสฯ  ชมควำมสวยงำมของน ้ ำตกไรน์ ซ่ึง
เกิดจำกแม่น ้ ำไรน์สำยน ้ ำนำนำชำติที่ส ำคญั
ที่สุดในยุโรป แม่น ้ ำแห่งน้ีเกิดขึ้ นจำกกำร
ละลำยของหิมะจำกเทือกเขำแอลป์เร่ิมจำก
เป็นล ำธำรเล็กๆ ผ่ำนลิคเท่นสไตน์ เข้ำสู่
ทะเลสำบคอนสแตนท์ที่กั้ นพรหมแดน

http://www.luzern.com/en/highlights/stories/getting-closer-to-the-mountains/
http://www.luzern.com/en/highlights/stories/getting-closer-to-the-mountains/
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ระหว่ำงสวติเซอร์แลนดก์บัเยอรมนันี ส่วนที่ลน้ไหลออกจำกทะเลสำบคอนสแตนทก่์อก ำเนิดแม่น ้ ำไรน์สำย
ใหญ่ ไหลผ่ำนหน้ำผำสูงชนัที่เมืองซำฟเฮำส์เซ่นเกิดเป็น “น ้ ำตกไรน์ที่สวยงำมที่สุดในยโุรปกลำง” น ำท่ำน
ออกเดินทำงสู่สนำมบินนำนำชำติซูริคใหท้่ำนไดมี้เวลำในกำรท ำภำษีก่อนขึ้นเคร่ืองเดินทำงกลบั 

13.50 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยเที่ยวบินที่ TG 973 
 

วนัที่สิบเอด็ของกำรเดนิทำง(11)      กรุงเทพฯ 
09.50 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ / โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
 

********************************************************* 
 

หมำยเหตุ โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำพ ลม ,ฟ้ำ , อำกำศ,กำรล่ำชำ้อัน
เน่ืองมำจำกสำยกำรบิน และสถำนกำรณ์ในต่ำงประเทศที่ทำงคณะเดินทำงในขณะนั้น เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำง 
โดย ไดม้อบหมำยให ้หวัหนำ้ทวัร์ผูน้ ำทวัร์ มีอ ำนำจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีกำรตดัสินใจ  จะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นส ำคญั 
 

อตัรำค่ำบริกำร รวมค่ำวซ่ีำ 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ 
พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 
เพิม่ท่ำนล่ะ 

02-12 ธ.ค. 2564 139,900 139,900 135,900 49,000 

30ธ.ค.-09ม.ค. 2565 149,900 149,900 149,900 60,000 

20 – 30 ม.ค. 2565  139,900 139,900 135,900 49,000 

10 – 20 ก.พ. 2565 139,900 139,900 135,900 49,000 

17 – 27 มี.ค. 2565 139,900 139,900 135,900 49,000 

***รำคำน้ีไม่รวม ค่ำ RT-PCR TEST ก่อนเดินทำงกลบัประมำณ 150 สวิสฟรังค*์** 
*** ตอ้งกำรท่ีนัง่ชั้นธุรกิจ หรืออพัเกรดห้องพกัเป็นห้องสวทีกรุณำแจง้พนกังำนฝ่ำยขำย *** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-แฟรงคเ์ฟิร์ต//ซูริค-กรุงเทพฯ (หรือสลบัประเทศลงก่อน-หลงั) 
 ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไวใ้นรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเสน้ทำง กฎหมำยในยโุรปไม่อนุญำตให ้
คนขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  

 โรงแรมที่พกัตำมระบุหรือเทียบเท่ำในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศ เน่ืองจำกอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่ำและรำคำโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่ำตวั หำกวนัเขำ้พกัตรงกบังำนเทศกำลเทรดแฟร์หรือกำร
ประชุมต่ำงๆ อนัเป็นผลที่ท  ำใหต้อ้งมีกำรปรับเปล่ียนยำ้ยเมือง โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเป็นหลกั  
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 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่วซ่ีำยโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีำ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ ทำงสถำนทูตไม่คืนใหท้่ำนไม่วำ่ท่ำนจะ
ผำ่นกำรพจิำรณำหรือไม่ก็ตำม  

 ค่ำอำหำรที่ระบุในรำยกำร ใหท้่ำนไดเ้ลิศรสกบัอำหำรทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่ำบริกำรน ำทวัร์โดยหัวหนำ้ทวัร์ผูมี้ประสบกำรณ์น ำเที่ยวใหค้วำมรู้  และคอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง 

 ค่ำประกนัอุบติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 5,000,000 บำท (ช้ึนอยูก่บัเง่ือนไขกรมธรรม)์ ในกรณีท่ำนอำยเุกิน 75 
ปี ท่ำนตอ้งซ้ือประกนัเพิม่ 

 ค่ำทิปพนกังำนขบัรถในยโุรปตลอดทั้งทริป  
 น ้ ำด่ืมบริกำร 2 ขวด ต่อท่ำน ต่อวนั 
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ ณ โรงแรมที่พกั (กรุณำตรวจสัมภำระของท่ำนให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หำกท่ำนลืม
สมัภำระไวใ้นห้องพกั มีค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งคืน และอำจเกิดควำมล่ำชำ้หรือสูญหำยได)้* บำงโรงแรมมีพนักงำนยก
กระเป๋ำไม่พอท ำใหเ้กิดควำมลำ้ชำ้ ท่ำนสำมำรถน ำสมัภำระขึ้นหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง * 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7 % และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %  
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด , ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรนอกเหนือจำกที่ระบุในรำยกำร  
 ค่ำผกผนัของภำษนี ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์ วนัละ 100 บำท / ท่ำน / วนั รวมตลอดทั้งทริป 1,100 บำท ต่อท่ำน 
 ค่ำ RT-PCR TEST ก่อนเดินทำงขึ้นเคร่ืองขำกลบัแบบไม่เกิน 72 ชัว่โมง ตำมมำตรำกำรของภำครัฐประมำณ ท่ำนละ

150 สวสิฟรังค ์
 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณำจองล่วงหนำ้พร้อมช ำระงวดแรก 80,000 บำท ก่อนกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง Passport  
มำยงับริษทัฯ และค่ำใชจ่้ำยส่วนที่เหลือกรุณำช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนั มิฉะนั้นจะถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำร
เดินทำง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 
15 ท่ำน และหรือ ผูร่้วมเดินทำงในคณะไม่สำมำรถผำ่นกำรพจิำรณำวซ่ีำไดค้รบ 10 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่ำธรรมเนียมวซ่ีำ หรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ท่ำนตอ้งกำร 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิยั จนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจ็บ ที่นอกเหนือควำม รับผิดชอบของหัวหน้ำทวัร์
และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเช่น กำรนดัหยดุงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

 เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือถูกปฏิเสธกำร
เขำ้ และออกประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  



Page 16 of 17 
 

 เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่วำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ 
ทำงบริษทัฯ จะขอถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
 ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวซ่ีำของท่ำนกต่็อเม่ือในคณะมผีู้ส ำรองทีน่ั่งครบ 10 ท่ำน และได้รับควิกำรตอบรับจำกทำงสถำนทูต เน่ืองจำก

บริษทัจะตอ้งใชเ้อกสำรต่ำงๆท่ีเป็นกรุ๊ปในกำรยืน่วีซ่ำ อำทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมำจำกทำงยโุรป ,ประกนักำรเดินทำง 
ฯลฯ ทำงท่ำนจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่ำน จึงจะสำมำรถยืน่วีซ่ำให้กบัทำงท่ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววซ่ีำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทำงบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในกำรยื่นวีซ่ำเด่ียว ซ่ึงทำงท่ำนจะตอ้งเดินทำงมำ
ยืน่วีซ่ำดว้ยตวัเอง ตำมวนั และเวลำนดัหมำยจำกทำงสถำนทูต โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก  

 เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทำงสถำนทูตเป็นผูก้  ำหนดออกมำ มิใช่บริษัททวัร์เป็นผูก้  ำหนด ท่ำนท่ีมีควำม
ประสงค์จะยื่นวีซ่ำท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตำมท่ีสถำนทูตตอ้งกำร เพรำะจะมีผลต่อกำร
พิจำรณำวีซ่ำของท่ำน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำเท่ำนั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จำรณำว่ำวีซ่ำให้กบัทำง
ท่ำน 

 กรณวีซ่ีำทีท่่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงทีเ่กดิขึน้ดังต่อไปนี้ 
-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำและค่ำด ำเนินกำร ทำงสถำนทูตจะไม่คืนค่ำธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้่ำจะผำ่นหรือไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 
-  ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินทีอ่อกมำจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสำรท่ีส ำคญัในกำรยืน่วีซ่ำ หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำ 

ตัว๋เคร่ืองบินถำ้ออกตัว๋มำแลว้จะตอ้งท ำกำร REFUND โดยจะมีค่ำธรรมเนียมท่ีท่ำนตอ้งถูกหักบำงส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่ำน
ภำยใน 50-60 วนั (ตำมกฎของแต่ละสำยกำรบิน) ถำ้ยงัไม่ออกตัว๋ท่ำนจะเสียแต่ค่ำมดัจ ำตัว๋ตำมจริงเท่ำนั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวปียุโรป ถำ้คณะออกเดินทำงได ้และท่ำนไม่ผำ่นกำรพิจำรณำวีซ่ำ ตำมกฎท่ำนจะตอ้งโดนค่ำมดัจ ำห้องใน 2 คืนแรกของ
กำรเดินทำงหำกท่ำนไม่ปรำกฏตวัตำมวนัท่ีเขำ้พกั ทำงโรงแรมจะตอ้งยดึค่ำห้อง 100% ในทนัที ทำงบริษทัจะแจง้ให้ท่ำนทรำบ และมี
เอกสำรช้ีแจงให้ท่ำนเขำ้ใจ 

 หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวซ่ีำ แล้วยกเลกิกำรเดินทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยดึค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
 ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ กรณีท่ำนเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั หรือต่ำงประเทศ และจะส ำรองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพำหนะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดท่ีใช้ในกำรเดินทำงมำสนำมบิน ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี เพรำะเป็น
ค่ำใชจ่้ำยท่ีนอกเหนือจำกโปรแกรมกำรเดินทำงของบริษทั ฉะนั้นท่ำนควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ำรองยำนพำหนะ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วนั – คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยดุ หรือเงินค่ำมดัจ ำที่ตอ้ง 

กำรันตีที่นั่งกบัสำยกำรบิน หรือ กรุ๊ปที่มีกำรกำรันตีค่ำมดัจ ำที่พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้(ค่ำใชจ่้ำยตำมควำมเป็นจริง)      

2. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 – 29 วนัขึ้นไป – เก็บค่ำใชจ่้ำย 50 % ของรำคำทวัร์  
3. ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 1 – 15 วนั เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100 % 

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรย่ืนขอวซ่ีำ VISA  (ต้องมำโชว์ตัวที่สถำนทูตเพ่ือสแกนลำยนิว้มือทุกท่ำน) 
 หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนำ้พำสปอร์ตวำ่งอยำ่งนอ้ย 3 หนำ้  
 รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ขึ้นอยูก่บัประเทศที่จะ
เดินทำง  
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 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 
* ค้ำขำย หลกัฐำนทำงกำรคำ้ เช่น ใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชยห์รือใบทะเบียนกำรคำ้ที่มีช่ือผูเ้ดินทำง อำยยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกเดือนที่จะเดินทำง *พนักงำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษ  ในกำร
ออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนกำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูต 

*ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจำกตน้สงักดั หนงัสือรับรองเป็นภำษำองักฤษ 
  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่ำน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจำกออมทรัพย์
และเอกสำรแสดงทำงกำรเงินอ่ืนๆ สำมำรถย่ืนแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพ่ือให้หลกัฐำนกำรเงินของท่ำนสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในกำรออกจดหมำยรับรองกรุณำระบุค  ำวำ่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

กำรใชช่ื้อแต่ละสถำนทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทกุหน้ำ ย้อนหลัง 6 

เดือน กรุณำสะกดช่ือใหต้รงกบัหนำ้พำสปอร์ต และหมำยเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส ำเนำที่ท่ำนจะใชย้ืน่วซ่ีำ (ใชเ้วลำ
ด ำเนินกำรขอประมำณ 3-5 วนัท ำกำร) 
* เด็กตอ้งท ำเอกสำรรับรองบญัชีจำกทำงธนำคำรบิดำหรือมำรดำ 
*สำมี-ภรรยำที่มีกำรจดทะเบียนสมรส สำมำรถใชเ้อกสำรกำรเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้ำงธนำคำรออกเอกสำรแยกคนละ
ชุด 

 กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หำกเด็กไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ/มำรดำคนใดคนหน่ึง หรือบิดำมำรดำไม่ไดเ้ดินทำง
ทั้งสองคน ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้เดินทำงไปต่ำง ประเทศจำกบิดำ และ มำรดำ ซ่ึงจดหมำยตอ้งออกโดยที่ว่ำกำร
อ ำเภอ 

 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
 ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
 ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ำม)ี 1 ชุด 
  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่ำท่ำนจะถูก
ปฏิเสธวีซ่ำสถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำร้องใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หำกสถำนทูตมกีำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งน้ี
ทำงบริษทัฯ จะส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพ่ิมเติมทำงบริษทัใคร่ขอ
รบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั  

 กรณทีีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วซ่ีำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลกิวซ่ีำของท่ำน เน่ืองจำกกำร
ขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนำมของบริษทัฯ  

 ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มเีอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดินทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำน้ัน กำร
ปฏิเสธวีซ่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วีซ่ำปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวีซ่ำท่องเท่ียว  ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทวัร์ออกเดินทำงภำยใน 30 วนั โปรแกรมกำรเดินทำงอำจ
เปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดินทำงเป็นหลกั 


