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รหัสโปรแกรม : 14959 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 ชื่นชมกบัความงามของพระราชวงัเชินบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตา   

 ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALKชมความ

สวยงามของเมอืงฮลัสตทัทีไ่ดร้บัการขนานนามวา่

เป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW  

 เ ข้ า ช ม ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ส ไ ต น ์

(Neuschwanstein Castle) ตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญงินทิรา  

 ชมจ ัตุ ร ัส ม า เ รีย นพล าสท์  (Marienplatz) 

จุดเร ิม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธุรกจิของนคร

มวินคิ (Munich)  

 ขึน้ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspiteze) ทีสู่งทีสุ่ด

ในเยอรมน ี

 ชมน า้ตกไรน ์(Rhein fall) ทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป 

 เทีย่วลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบั

หนึง่สวติเซอรแ์ลนด ์

 

 

 

 

Shop Eat Play 

ออสเตรยี เยอรมน ี

สวติเซอรแ์ลนด ์

      9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน์

และสวสิแอร ์(OS and LX) 

เดนิทาง : กนัยายน – ธนัวาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 55,900-  
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ก าหนดการเดนิทาง   

วนัที ่ 9-17 ก.ย. 62 55,900 

วนัที ่ 21-29 ต.ค. 62 55,900 

วนัที ่ 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 56,900 

วนัที ่ 23-31 ธ.ค. 62 67,900 

 

 

 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  
    

2 
เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนน
คารท์เนอร ์  O O 

 
SENATOR  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เวยีนนา – ฮลัสตทั – ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจ่ดุชมววิ 
SKY WALK – ซาลสบ์วรก์    

O O X 

 
AUSTRIA TREND 

HOTEL 
SALZBURG 

WEST  
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ – เหมอืงเกลอื 
Salzbergwerk – ลอ่งเรอืชมความสวยงามของ
ทะเลสาบโคนกิ – มวินคิ 

O O    O AZIMUT 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 มวินคิ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– ฟุสเซน่ O O O EURO PARK 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ป่าด า – ไฟร์
บวรก์ 

O X O 
SUPER 8 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 
ไฟรบ์วรก์  - ชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์– เซนท์
กลัเลน 

O O O RADISSON BLU
หรอืเทยีบเทา่ 

8 เซนทก์ลัเลน – ซุก – ลเูซริน์ – สนามบนิ O   
 
 

9 กรงุเทพ     
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอรส์ายการ

บนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ประต ู4 แถว G พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่OS 026  

*** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่25 พ.ย. จะออกเดนิทางเวลา 23.55 น. และ

ไปถงึเวยีนนาเวลา 05.25 น.*** 

วนัที ่2 เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– ชอ้ปป้ิงถนนคารท์เนอร ์

05.35น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 

ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมือง  จากนั้นน าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn 

Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 

และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 

หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระ

โรงและพลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม

สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 

แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และเปิดใหมอ่กีครัง้ในปีค.ศ.

1955 ผา่นชมพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุม่อาคารทีเ่คยเป็นที่

http://bit.ly/2NMk5YE
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ประทับของราชส านักฮัปสบรูก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 

จากนัน้น าชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์

ของกรงุเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการแกบ้นตอ่

ความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้เชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้

นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่วัยรุ่น

ทันสมัย เชน่ Zara, H&M ฯ9ฯ และสนิคา้ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ ในยา่นถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (หมทูอดออสเตรยีนสไตล)์ 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SENATOR หรอืเทยีบเทา่ 

 

บา่ย  น าท่านขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ SKY WALK ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขาทีม่อีายมุากกว่า 

7,000 ปี มคีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดนิทางขึน้สู่

ขอดเขาเพยีง 3 นาท ีใหท้า่นไดถ้า่ยภาพความสวยงามของเมอืงฮัลสตัททีไ่ดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมววิ SKY WALK จากนัน้

เดนิทางสูเ่มอืงซาลสบ์วรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนัก

ดนตรเีอก “วลูฟ์กงั อมาดอิสุ โมสารท์” ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก น าเทีย่วชมความงามของเมอืง

ซาลสบ์วรก์ทีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลอื” เขตเมอืงเก่าศลิปะบารอคทีต่ัง้อยู่บนฝ่ัง

แมน่ ้าซลัซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนยก์ลาง

ทางศาสนาครสิตน์กิายคาทอลกิทีส่ าคัญยิง่ของบรรดาประเทศทีใ่ชภ้าษาเยอรมัน ชมสวน

มริาเบล (Mirabell Garden) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่ง “มนตร์กั

เพลงสวรรค”์ (The Sound of Music) ทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลก 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั 
 น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG WEST หรอื

วนัที ่3 เวยีนนา – ฮลัสตทั – ซาลสบ์วรก์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (Hallstatt) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย ทีม่อีายกุว่า 4,500 ปี 

เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด 

กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน Salzkammergut เขตทีอ่ยูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี 

และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรยี และ

เป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพยีงเดนิเทีย่วชม

เมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน อสิระใหท้่านเดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่ง

เต็มอิม่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 
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เทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ซาลสบ์วรก์ – เบริช์เต็ทกาเดน้ – เหมอืงเกลอื Salzbergwerk – ลอ่งเรอืชม

ความสวยงามของทะเลสาบโคนกิ – มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเบริช์เต็ทกาเดน้ (Berchtesgaden) เมอืงสวยในเขตบาวาเรยีที่

หอ้มลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาและงดงามดว้ยทะเลสาบต่างๆใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงที่

เดมิเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่ บรเิวณเมอืงเกา่เต็มไปดว้ย

ศลิปะและการสรา้งอาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบนทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวตกแต่งดว้ย

ลายปนูสไตลส์ตัดโก ้น าท่านเขา้เทีย่วชมเหมอืงเกลอืโบราณ Salzbergwerk ทีส่รา้ง

ตัง้แต่ ค.ศ.1957 โดยภายในประกอบดว้ย ขัน้ตอนการท าเหมอืงเกลอืในสมัยกอ่นทีน่่าทึง่ 

และ น าทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบใตภ้เูขา ทีง่ดงาม น ้าใสราวกบักระจก ชมบรรยากาศของสว่น

ตา่งๆในเหมอืงราวกบัอยูใ่นเหมอืงจรงิเมือ่ 500 ปีกอ่น ภายใตอ้ณุหภมู ิ12 องศาเซลเซยีส 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บา่ย 

 

 

หลังจากนัน้น าท่านลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบโคนกิ (Konigsee) ที่

แปลวา่ทะเลสาบพระราชา เพราะเป็นทะเลาสาบทีม่คีวามลกึทีส่ดุและเป็นทะเลสาบทีไ่ดช้ ือ่

วา่น ้าใสทีส่ดุในเยอรมน ีเป็นฟยอรด์งดงามทีส่ดุในเยอรมนี แหล่งก าเนดิมาจากการละลาย

ของหมิะบนยอดเขา ตัวทะเลสาบสเีขยีวมรกตตัดกับสฟ้ีาของทอ้งฟ้าโดยมเีทอืกเขาแอลป์

เป็นฉากหลัง น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และ

เป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขา

แอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็น

ส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล 

และเบยีร ์

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AZIMUT MUNICH หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 มวินคิ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– ฟสุเซน่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละ

ธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รีูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงั

สงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิา

ตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อสิระใหท้า่นซือ้ของฝากตามอธัยาศัย 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
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บา่ย น าท่านสู ่สถานีรถไฟซกุสปิตเซ ่เพือ่โดยสารรถไฟไต่เขาเดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาซุกสปิต

เซ่ ภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในเยอรมัน ใหท้่านชืน่ชมทัศนียภาพทีส่วยงามตลอด2ขา้งทาง จนถงึ

ลานหมิะบนความสูงระดับ 2,000เมตร น าท่านเปลีย่นเป็นกระเชา้เคเบลิคารเ์พือ่ไต่ระดับ

ความสงูสูร่ะดับความสงู 3,000 เมตร ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปและชืน่ชมความสวยงาม

ของเทอืกเขาแอลป์ และบนยอดเขาซกุสปิตเซ ่นัน้เป็นอกีหนึง่พรมแดนทางธรรมชาตขิอง

เยอรมันและออสเตรยี จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมอืงเกา่มาตัง้แต่

ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีต่ัง้ปราสาทของกษัตรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ย

ใหญ่ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนียภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมี

ความรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสนิคา้ และซือ้

ขายเกลอืมาแตโ่บราณ 

ค า่  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก EURO PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ฟสุเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ป่าด า – ไฟรบ์วรก์ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ทา่นสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี จากนัน้เดนิทางขึน้ปราสาทเพือ่เขา้ชมความสวยงาม

ของปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตัง้ตระหง่านอยูบ่นยอด

เขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว 

ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของริ

ชารด์ วา้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ (หากคณะไมส่ามารถเขา้ชม

ปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหนา้งานทา่นละ 13 ยโูร) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ ่เมอืงรมิทะเลสาปทีต่ัง้อยูใ่นเขตป่าด า (Black Forest) ให ้

ทา่นไดอ้สิระชมความงามของบา้นเรอืน ชมทัศนยีภาพของทะเลสาบทีม่ฉีากหลังเป็นป่าสน

อยู่บนภูเขา ทีเ่รยีกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานทีอ่ันเป็นตน้ก าเนดินาฬกิากุ๊กกู ใหท้่านไดม้ี

โอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอนัขึน้ชือ่ ณ เมอืงตน้ต ารับตามอธัยาศัย และเพลดิเพลนิกับการ

เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงไฟรบ์วรก์ (Freiburg) 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUPER 8 FREIBURG หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 ไฟรบ์วรก์  - ชาฟฟ์เฮาเซนิ – น า้ตกไรน ์– เซนทก์ลัเลน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชมน า้ตกไรน ์(RhineFall)  น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรปสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ เกดิจาก 



   

    

 

 QE3VIE-OSLX008 หนา้ 7 จาก 16 

 
 

แม่น ้าไรน์ทัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าาตกขนาดใหญ่ทีสุ่ดในยโุรป 

หลงัจากนัน้น าทา่นชมป้อมปราการชาฟฟ์เฮาเซนิ หรอืป้อมปราการมูนอท (Munot) 

ป้อมปราการบนเนนิรมิแมน่ ้าไรน ์ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงชาฟฟ์เฮาเซนโดยป้อมปราการ

นี้เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ยังคงความสวยงามไวอ้ย่างดี ถูกสรา้งในสมัยยุคกลางใน

ศตวรรษที ่15 ระหว่าง ค.ศ.1564-1589 เพือ่ป้องกันการรุกรานจากเยอรมัน นอกจากนัน้

แลว้จากเนนิของป้อมปราการเมือ่มองลงมายังดา้นล่างสามารถเห็นความสวยงามของววิ

ทวิทัศนเ์มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิไดท้ัง้เมอืงเลยทเีดยีว 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซนทก์ลัเลน (St.Gallen) เมืองที่ตัง้อยู่ในหุบเขาทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนือของสวติเซอร์แลนด์โดยชือ่เมอืงนัน้ไดม้าจากนักบุญที่มาเผยแพร่

ศาสนาเมือ่สมัยศตวรรษที ่7 ซึง่เมอืงนี้นัน้เป็นศูนยก์ลางทางศาสนาครสิตค์าธอลคิในยุค

สมัยยโุรปกลางกอ่นจะเปลีย่นไปเป็นศูนยก์ลางการคา้ผา้และการเย็บปักถักรอ้ยแทนในยคุ

หลัง น าท่านเขา้ชมมหาวหิารเซนทก์ลัเลน (Convent of St. Gall) อันศักดิส์ทิธิ ์

ภายนอกนัน้โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่ ตัววหิารนัน้ตกแต่งดว้ยศลิปะแบบบาโรค(Baroque) 

และไดรั้บการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกดว้ย จากนั้นน าท่าน เขา้ชมหอสมุดโบราณ

(Abbey Library หรอื Stifsbibliotek)โดยหอ้งสมุดนี้นับว่าเป็นหอ้งสมุดทีเ่ก่าแก ่

อาจจะเรยีกไดว้่ารวยและเกา่แก่ทีส่ดุในโลกแห่งหนึง่(Abbey Library is one of the 

richest and oldest in the world)  ภายหอ้งโถงของหอ้งสมดุตกแต่งดว้ยงานไมแ้กะสลัก 

หนิอ่อน และภาพวาดปูนเปียก ภาพเขียนเฟรสโกท้ี่ออกแบบและเขียนโดยศลิปินที่มี

ชือ่เสยีงชาวอติาล ีไมเคลิ แองเจโล อันวจิติรงดงามบนเพดานของโดมหลังคา เป็นทีเ่ก็บ

รวบรวมถงึหนังสอืตา่งๆและเอกสารส าคัญ มากกว่า 170,000 เล่ม และหอ้งสมดุนี้ยังไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 (หากไมส่ามารถเขา้ชมมหาวหิารและหอ้งสมดุได ้

ทางบรษัิทขอคนืเงนิทา่นละ่ 10 CHF) 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RADISSON BLU หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 เซนทก์ลัเลน – ซุก – ลเูซริน์ – สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางต่อสู่เมอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยู่

ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมอืงนี้

ยังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ีคนดัง

ส าคัญระดับโลกมากมายมาเยอืน ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่2 ขา้งทาง จน

เป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย น าทา่นเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป (The Oldest 

house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่

สมยัศัตวรรตที ่16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดนิโป

เลยีน มซีุม้ประตแูละเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิออ่นดว้ยมอื 



   

    

 

 QE3VIE-OSLX008 หนา้ 8 จาก 16 

 
 

ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหายาก และบางชิน้มี

เพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชืน่ชมอาคาร งานศลิปะล ้าค่าและเครือ่งประดับหา

ยากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยังมนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชม

อาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 

Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมค่วร

พลาดเคก้เชอรร์ี ่Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ทีม่ี

รสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์และมขีายมากวา่รอ้ยปี มบีคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงมากมายตา่งเคยลิม้ลอง

เคก้จากรา้นนี ้เชน่ Charlie Chaplin, Winston Churchill หรอืสมเด็จพระสันตะปาปาฟราน

ซสิ โดยเมอืงซกุนี้มกีารท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่, บลูเบอรร์ี,่ ราสเบอรร์ี,่ลูกแพร ์ฯลฯ 

รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มปีลูกมากกว่า 40,000 ตน้ เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืง

ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบน

ผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิ

จากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึง่

มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River)  อันงดงามซึง่เป็น

เหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้

เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอด

แนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, 

มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 น าเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท า คนืภาษ ี(Tax Refund) และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

17.55 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่LX180 

** ส าหรบัคณะทีอ่อกเดนิทางต ัง้แต ่21 ตลุาคม 62 จะออกเดนิทางเวลา 18.00 น.

และไปถงึกรงุเทพเวลา 10.30 น. *** 

วนัที ่9 กรงุเทพ 

09.35 น. ถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 
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โปรแกรม : Shop Eat Play 

ออสเตรยี เยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

9-17 ก.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 7,900.- 

21-29 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 38,900.- 7,900.- 

25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 39,900.- 7,900.- 

23-31 ธ.ค. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 67,900.- 43,900.- 12,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   
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          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเยอรมน ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (15 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
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8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (เยอรมน)ี  

*** ยืน่วซีา่เดีย่วแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมน ี*** 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนั  

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

                                                                                                                                             

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยส ีหนา้ตรงขนาด 1.5x2 น ิว้ ใบหนา้ 90 % 

ของพืน้ทีร่ปูถา่ย จ านวน 2 ใบ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มสวมแวน่ตา  

คอนแทคเลนส ์หรอืเครือ่งประดบั , เปิดผมใหเ้ห็นหทู ัง้ 2 ขา้ง, หา้ม

ตกแตง่รปู, รปูไมเ่ลอะหมกึ ไมม่รีอยแม็ก, ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

แนะน าใหลู้กคา้ไปถ่ายในสถานทูต 180 บาท จ านวน 4 รูปนะคะ 

เพือ่ความถกูตอ้ง 

 

3. หลกัฐานการท างาน  

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน    

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ 

ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือ

หุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษา

อยูเ่ป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ

ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

- กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

4.1 ส าเนาสมดุเงนิฝาก ออมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารท่ัวไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทาง ถา่ยส าเนา

ยอ้นหลัง 6 เดอืน รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบัญชภีายใน 15 วนั กอ่นวนันัดสมัภาษณ์  

4.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ  ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้่าย (BANK  

GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอก

คา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5. หากมกีารตอ่เลม่จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนามาทัง้ 2 เลม่ 

6. หากในส าเนาบัญชบีุค๊แบง๊คข์องลกูคา้มกีารแสดงยอดเงนิไมค่รบ 6 เดอืนลา่สดุ (เดอืนตอ่เนือ่งดว้ย

นะคะ) แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัด

สมัภาษณ์ 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

7. เอกสารสว่นตวั ถา่ยเอกสารเป็นส าเนา 

-ทะเบยีนบา้น 

-บัตรประชาชน 

-สตูบิัตร (กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

-ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร (ถา้ม)ี 

-ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

8. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

-หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน
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หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

-หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

-กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

 

**กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาจะตอ้งเซ็นชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

พรอ้มกบัเดนิทางมาสมัภาษณ์ดว้ยกนักบับตุรทีส่ถานทตูดว้ย** 

 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศเยอรมน ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 

 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 

6. ประเทศทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………. 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ...............................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน…………………………… 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื..................................................... 

12. อาชพีปัจจบุัน........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษัิททีท่ างาน ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

             ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวนัที.่...................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)............................................. 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................. 

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…. 

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ

ท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดนิทาง

เทา่น ัน้ 

 


