
#15244 ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส 8 วัน 5 คืน
ฮัลลสตัทท ปราสาทนอยชวานสไตน บิน TG
ทัวรยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส พระราชวังเรสซิเดนซมิวนิค วิคทูอาเลีย
นมาคท สวนมิราเบล ปราสาทโฮเอินซาลซบูรก บานโมสารท หลังคาทองคํา นํ้า
ตกไรน ยอดเขาทิตลิส สิงโตหินแกะสลัก สะพานไมชาเปล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานมิวนิค - มิวนิค - พระราชวังหลวงเรสซิเดนท - โบสถแมพระเมืองนูเรม
เบิรก - หอระฆังโบสถเซ็นตปีเตอร - จัตุรัสมาเรียน - ตลาดวิคทัวเลียน - อิงโกลชตัด
ท - อิงกอลสตัดท เอาทเล็ต วิลเลจ - มิวนิค

  
ACHAT Premium
München Sud
หรือเทียบเทา

3 ฮัลสตัทท - เซนตวูลฟกัง - ชาลสบวรก - สวนมิราเบล - ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก -
บานเกิดโมสารท   

Best Western
Plus Amedia Art
Salzburg

4 โบสถ Hofkirche Innsbruck - เทือกเขําแอลป - หลังคาทองคํา - มาเรีย เทเรส
เซียน ซตราสเซอ - การมิช-พารเทนเคียรเชน - ฟุสเซน   

Europarkhotel
International หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทนอยชวานสไตน - ทิทิเซ - ทะเลสาบทิทิเซ - นาฬิกากุกกู - โดเนลชิเกน   

Wyndham
Garden
Donaueschingen
หรือเทียบเทา

6 ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน - ซุก - รานนาฬิกาและเคร่ืองประดับฮูเบอร - แองเก้ิล
เบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร - ยอดเขาทิตลิส - The TITLIS Cliff Walk - ลูเซิรน -
สิงโตหินแกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

  
Hotel Rothaus
หรือเทียบเทา

7 ทาอากาศยานซูริค    -

8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ฿49,888 ฿49,888 ฿49,888 ฿12,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานมิวนิค - มิวนิค - พระราชวังหลวงเรสซิเดนท -
โบสถแมพระเมืองนูเรมเบิรก - หอระฆังโบสถเซ็นตปเตอร -
จัตุรัสมาเรียน - ตลาดวิคทัวเลียน - อิงโกลชตัดท - อิงกอลส
ตัดท เอาทเล็ต วิลเลจ - มิวนิค

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

21.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคานเตอร D สาย
การบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและแท็กกระเปา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. ออกเดินทางสู มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG924

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และชวงฤดู
หนาวจะชากวา6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

จากนั้นเดินทางสู เมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 38 กม. 45นาที) และเป็นเมืองหลวง
ของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งค่ังท่ีสุด
ของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริยมากอน กอนท่ีจะผนวกเขาเป็น
สวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง

นําทานชม พระราชวังเรสซิเดนซ มิวนิค(Residenz Munich) หรือ Residenz München(ถายรูปดานนอก) สรางขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1385 ทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสมัยกอนเรียกวา Neuveste หรือในปัจจุบันคือ มิวนิค(Munich) ท่ีน่ี
ถูกยกใหเป็นพระราชวังใจกลางเมืองท่ีมีชื่อเสียง และมีขนาดใหญมากท่ีสุดของประเทศเยอรมัน เคยเป็นท่ีประทับและทรงงาน
ของกษัตริยแหงแควนบาเยิรนมากวา 500 ปี

นําทานไปชม วิหาร Frauenkirche(ถายรูปดานนอก) หรือท่ีเราจะรูจักกันดีใน ชื่อวา Church of Our Lady นั้นเป็นอีก
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเป็นสัญลักษณของเมืองมิวนิคเลยทีเดียว เพราะท้ังความสวยงามเเละเกาเเก อีกท้ังมีตํานานในเรื่องของความ

่ ่ ่ ่ ้ ่



ลึกลับซอนตัวอยูดวย ก็ย่ิงทําใหเป็นมนตเสนหท่ีมีความนาสนใจอยางมากของสถานท่ีทองเท่ียวเเหงน้ี ท่ีทําใหหลายๆ คนมา
เท่ียวชมความงดงามของวิหารเเหงน้ีกัน จากนั้น

นําทานไปชม St. Peter's Church (ถายรูปดานนอก) นับวาเป็นโบสถท่ีมีความโดดเดนอยางมากท่ีสุดในเมืองมิวนิค เเละ
เป็นท่ีชื่นชอบของบรรดานักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวมิวนิคกันอยางมากเลยทีเดียว โดยมีสวนท่ีสวยงามหลายจุดดวยกัน ตามบันทึก
นั้นกลาววาอายุของ โบสถเซนตปีเตอร นั้นเริ่มมาตั้งเเตปี ค.ศ.1180 พรอมกับการกอตั้งเมืองมิวนิคเลยทีเดียว โดยมีการผาน
ประวัติศาสตรมาอยางโชกโชนเลยทีเดียว

นําทานสูบริเวณ จัตุรัสมาเรียนเพทส Marienplatz ยานเมืองเกาท่ีมีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณท่ีสาคัญของมิวนิค
เชน ศาลาวาการเกาในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถแมพระท่ีมีรูปแบบคลายหัวหอมใหญ

อิสระใหทุกทานชอปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี Victuals Market วิคทูอาเลียนมาคท หรือ ตลาดวิคทูอาเลียน เป็นตลาดขายอาหาร
และจัตุรัสใจกลางนครมิวนิค ประเทศเยอรมนี มีแผงขายสินคากวา 140 แผงบนพ้ืนท่ีกวา 22,000 ตารางเมตร มีท้ังแผงขาย
ดอกไม ผลไม สัตวปีก เครื่องเทศ เนยแข็ง ปลา น้ําผลไม และอ่ืนๆ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นําทานเดินทางสู เมืองอินกอลสตัดท (Ingolstadt) (ระยะทาง81ก.ม./ 1.30 ชั่วโมง) เพ่ือใหทานชอปป้ิงท่ี Ingolstadt
Outlet Village เอาทเลตขนาดใหญท่ีมีสินคาหลากหลายแบรนด อาทิ Aigner, Bally, Burberrly, Calvin Klein, Camel,
Fossil, Geox, Guess, L’Occitane, Lacoste อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย จนสมควรแกเวลา

นําทานเดินทางกลับสู เมืองมิวนิค

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี ACHAT Premium München-Süd หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานมิวนิค

มิวนิค

พระราชวังหลวงเรสซิเดนท

 เชา

หรือชื่ออยางเป็นทางการวา "ทาอากาศยานมิวนิกฟรานซโยเซฟชเทราซ" ทาอากาศยาน
แหงน้ีตั้งอยูท่ีมิวนิก เยอรมนี หางจากตัวเมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 28 กิโลเมตร
(17.5 ไมล) มิวนิกเป็นทาอากาศท่ีใหญเป็นอันดับ 2 ของเยอรมนี รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติแฟรงคเฟิรต และเป็นทาอากาศยานหลักของลุฟตฮันซา

เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

พระราชวังท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของ มิวนิค ท่ีซ่ึงเป็นท่ีประทับและศูนยกลางอํานาจของ
กษัตริยบาวาเรียนนานถึง 500 ปี ปัจจุบันหองจํานวน 130 หอง ภายในพระราชวังเป็น
สถานท่ีจัดแสดงสมบัติล้ําคามากมายท้ังเฟอรนิเจอร ภาพเขียน เครื่องเคลือบ และเครื่อง
เงิน ไฮไลทท่ีควรเย่ียมชมคือ Antiquarium หองโถงสไตลเรอเนสซองสท่ีสวยงาม



โบสถแมพระเมืองนูเรมเบิรก

หอระฆังโบสถเซ็นตปเตอร

จัตุรัสมาเรียน

ตลาดวิคทัวเลียน

เป็นโบสถในนูเรมเบิรกเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันออกของตลาดหลักในเมือง มีลักษณะ
ของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ถูกสรางขึ้นโดยพระราชดําริของพระเจาชารลสท่ี 4 ในชวงปี
1352 มีประติมากรรมหลายชิ้น รวมถึงงานศิลปะมากมายจากยุคกลางถูกเก็บไวในโบสถ
แหงน้ี

ภายในหอน้ีมีระฆัง 7 ลูกท่ีสงเสียงกอง และอีกหน่ึงลูกท่ีไมสงเสียง บริเวณเบื้องหลัง
หนาตางลูกกรงท่ีชั้นใตดินของหอคอย คุณจะพบระฆังท่ีเกาแกท่ีสุดและมีขนาดเล็กท่ีสุด
ระฆังน้ีใชตีเมื่อมีการประหารใน Marienplatz Peterskirche เปิดใหเย่ียมชมไดทุกวัน
โปรดตรวจสอบขอมูลกับไกดในทองถิ่น เพราะเวลาเปิดหอคอยแตกตางกันไปตามฤดูกาล
โบสถจะไมเปิดใหนักทองเท่ียวเขาในชวงท่ีมีการทําพิธีทางศาสนา

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนศูนยกลางของการนัดพบในนครมิวนิค มีศาลาวาการของเมืองแหงใหม
เป็นศูนยกลางการจัดงานสําคัญทางวัฒนธรรมตางๆ มาเรียนพลาตซ มีสิ่งท่ีนาชมมากมาย
อาทิ Mariensaule รูปป้ันพระแมมารีทองคําบนเขาสูงศาลาวาการเมืองใหม ท่ีมีจุดเดนอยู
ตรงท่ี หอระฆัง Glockenspiel ท่ีมีตุกตาออกมาเตนระบํา

เป็นตลาดกลางแจงขนาดใหญท่ีสุดในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เดิมเลยตลาดแหงน้ี
เป็นเพียงแคตลาดเล็กๆ ท่ีชาวนาชาวสวนตางเอาผลผลิตของตนเองมาขาย เริ่มดวยผัก
ผลไม ตามมาดวยเสื้อสัตวรวมถึงของจําเป็นในการประกอบอาหารอยางชีสและเครื่องเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

อิงโกลชตัดท

อิงกอลสตัดท เอาทเล็ต วิลเลจ

 บาย

เป็นเมืองในรัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ตั้งอยูบนฝ่ังซายของแมน้ําดานูบ จากขอมูลเมื่อ
วันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2011 เมืองมีประชากร 125,407 คน มีการกลาวถึงชื่อเมืองน้ี
เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 806 ตั้งขึ้นเป็นเมืองเมื่อ ค.ศ. 1250

เป็นเอาทเล็ตในเมือง อิงกอลสตัทท ซ่ึงเปนท่ีนิยมเพราะอยูใกลเมืองมิวนิค และมีบริการ
รถรับสงตลอดเวลา มีรานคามากมาย และยังมีสวนลดตามฤดูการ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ฮัลชตัทท - เซนตวูลฟกัง - ชาลสบวรก - สวนมิราเบล -
ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก - บานเกิดโมสารท

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และชวงฤดูหนาวจะชากวา6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง

มิวนิค
เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย และไดชื่อวาเป็นเมืองหลวงแหงเบียรเยอรมัน ใหญเป็น
อันดับ 3 ของเยอรมนี เป็นจุดเริ่มตนและจุดศูนยกลางของการเดินทางตอไปยังเมืองอ่ืนๆ
ในยุโรป

 คํ่า  ACHAT Premium München Sud หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานออกเดินทางเขาสู พรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู ฮัลลสตัทท (Hallstatt) (ระยะทาง209ก.ม./ 3.30 ชั่วโมง)
หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี ตั้งอยูริมทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด อยู
ในเขต ซาลซกัมเมอรกุท (Salzkammergut) เขตท่ีมีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 แหง กลาวกันวาเป็นเมืองท่ีโรแมน
ติกท่ีสุดในออสเตรียและไดชื่อวาเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

อิสระใหทานเดินเลนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

นําทานเดินทางสู เมืองซาลซบูรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใชเวลา 1.30 ชม.) ตลอดเสนทางมีวิว
ทิวทัศนสวยงามเป็นเอกลักษณของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญาสลับทะเลสาบตลอดเสนทาง นําทานเดินชมเมืองซาลบูรกท่ีมีชื่อ
เสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงไดรับการอนุรักษไวเป็นอยางดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศูนยกลางการคาท่ี
สําคัญของออสเตรียดวย ตัวเมืองแบงเป็น 2 ฝ่ังคือฝ่ังเมืองใหมและฝ่ังเมืองเกา

นําทานชม สวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ท่ีมีการจัดสวนในสไตลบาร็อกท่ีโดงดัง ใหทานเก็บ
บันทึกภาพประทับใจ จากนั้นนําทานขามแมน้ําซาลสซัคสูยานเมืองเกาและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก ท่ีตั้งโดดเดน
อยูบนเนินเหนือเมืองเกา ใหทานถายรูป ตอจากนั้น

นําทานชม ปราสาทโฮเอินซาลซบูรก(Hohensalzburg fortress)(ถายรูปดานนอก) ปอมปราการบนยอดเขาเฟสตุงซแบร
ก (Festungsberg) ท่ีระดับความสูง 506 เมตร เป็นภูเขาขนาดเล็กในเมืองซาลซบูรกของประเทศออสเตรีย ปราสาทหลังน้ีเคย
ถูกใชเป็นท่ีพํานักของเจาชายอัครมุขนายกแหงซาลซบูรก ปราสาทแหงน้ีเริ่มกอสรางในปีค.ศ. 1077 และมีการตอเติมขยาย
ขนาดเรื่อยๆ จนถึงปี ค.ศ. 1519

นําทาน บานโมสารท (Mozart's Birthplace)(ถายรูปดานนอก) พิพิธภัณฑโมสารทในเมืองซาลสบวรกมีอยูสองแหง แหง
แรกคือ พิพิธภัณฑโมสารทเกบูรตสเฮาส Mozart Geburtshaus (Mozart Birthplace) อยูท่ีถนน Getreidegasse แหงท่ี
สองคือพิพิธภัณฑโมสารทโวนเฮาส Mozart Wohnhaus (Mozart Residence) อยูตรงหนาจัตุรัส Makartplatz อีกฝ่ังของ
แมน้ําซาลซัค

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี Best Western Plus Amedia Art Salzburg หรือเทียบเทา

่ ่



ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ฮัลสตัทท

เซนตวูลฟกัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ปี โอบลอมดวยขุนเขาและปาสีเขียวขจี
สวยงามราวกับภาพวาด เป็นเขตชุมชนโบราณของพวกเคลติก ชนพ้ืนเมืองเกาแกของ
ยุโรป ไดชื่อวาสวยงามและโดงดังท่ีสุด จนไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของยูเนสโก

เป็นอีกหน่ึงเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของประเทศออสเตรีย มีโบสถประจําเมือง มี
สถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนมากท่ีสุดแหงหน่ึงในยุโรป และยังเป็นเมืองมารเก็ต ทาวน เมือง
รีสอรทเพ่ือสุขภาพท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอีกเมืองของ
ประเทศออสเตรีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ชาลสบวรก

สวนมิราเบล

ปราสาทโฮเฮนซาลสเบิรก

 บาย

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสี่ของออสเตรีย มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป ไดชื่อวาเป็น
นครหลวงแหงศิลปะบารอค ดินแดนแถบน้ีเป็นแหลงคาเกลือเกามาแตโบราณ ท่ีน่ีเคยเป็น
สถานท่ีถายทํา The sound of Music และไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยู
เนสโก นอกจากน้ียังเป็นเมืองชายแดนกอนจะขามไปบาวาเรียของเยอรมณี เรียกวาเป็น
ระยะทางแคปาหินไปถึง

ป็นสวนท่ีตั้งอยูในเมืองซาลลบวรก เปิดใหเขาชมฟรี ภายในเป็นพระราชวังเดิม ตกแตง
ดวยดอกไมหลากสีสัน ประกอบไปดวยรูปป้ันและน้ําพุ เป็นสวนแบบบารอค เป็นหน่ึงใน
ฉากคลาสสิค หนังเรื่อง The sound of music ภายในมีวังมิราเบลอยูดวย หลังจากโดน
ไฟไหม ปัจจุบันปรับเป็นสถานท่ีราชการ และนิยมใชในการจัดงานแตง และ จัดคอนเสิรต

สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1077 และมีการสรางตอเติมมาเรื่อยๆ จนถึงศตวรรษท่ี 17 เพ่ือเป็น
ท่ีพํานักของอารชบิชอปผูครองนคร ไวปองกันขาศึกศัตรูจากความขัดแยงระหวาง
จักรพรรดิท่ีเป็นประมุขทางโลก กับอารชบิชอปประมุขทางธรรม เป็นสัญลักษณแสดงถึง
พลังอํานาจทางโลก



วันท่ี 4 โบสถ Hofkirche Innsbruck - เทือกเขําแอลป - หลังคาทองคํา
- มาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ - การมิช-พารเทนเคียรเชน -
ฟุสเซน

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

บานเกิดโมสารท
เป็นบานเกิดของโมสารทจริงๆ ซ่ึงปัจจุบันเปล่ียนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ เพ่ือใหความรู
กับผูท่ีสนใจไดสัมผัสโลกของศิลปินเอกพรอมท้ังสัมผัสรูปป้ันโมสารทแบบใกลชิด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Best Western Plus Amedia Art Salzburg

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู Hofkirche Innsbruck เป็นโบสถแบบกอธิคริสตจักรอยูในสวน เป็นเมืองหลวงของแควนทีโรล เป็น
เมืองเอกดานการทองเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิน ซ่ึงคําวาอินสบรูคนั้น แปลวาสะพานแหงแมน้ําอิน มี
ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวาง เทือกเขาแอลป

นําทานชม หลังคาทองคํา (Golden Roof) เป็นสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซ่ึงตั้งอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดย
จักรพรรดิ Friedrich ท่ี 4 ในชวงตนศตวรรษ ท่ี 15 สําหรับเป็นท่ีประทับของผูปกครองแควนทิโรล

จากนั้นสามารถเดินสูถนนของเมือง มาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ (Maria-Theresien-Strasse) เมืองท่ีเต็มไปดวย
อาคารสไตลบารอคท่ีแสนงดงามยังคงไดรับการรักษาใหอยูในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซ่ึงเป็นเสนหท่ี
ทําใหนักเดินทางตองหยุดเก็บภาพเป็นท่ีระลึกตลอดเวลา ทานสามารถน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซ้ือแฮมชีทท่ีขึ้นชื่อเป็นของฝาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

นําทานเดินทางสู การมิช-พารเทินเคียรเชิน Garmisch-Partenkirchen (ระยะทาง 65 ก.ม./1.30 ช.ม.) เมืองตากอา
กาศเล็กๆ ตั้งอยูทางตอนใตของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ท่ีอยูใกลเทือกเขาแอลป ในเขตท่ีเรียกวา Wetterstein-Gebirge เป็น
เมืองเดียวของเยอรมนีท่ีติดอันดับ BEST OF THE ALPS ดวยตัวเมืองนารักท่ีเต็มไปดวยภาพวาดบนกําแพง ใหทานไดเก็บ
ภาพความงามประทับใจท่ีสวยงาม

นําทานเดินทางสู ฟุสเซน Fussen (ระยะทาง 61 กม.ใชเวลา 1 ชม.) นําทานชมหน่ึงในเมืองบนเสนทางถนนสายโรแมน
ติกของเยอรมันท่ีบรรยากาศแสนสบาย เมืองเล็กๆท่ีสวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากนั้น
อิสระใหทานเดินเลนชมเมืองนารักของฟุสเซน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทองถิ่น

พักท่ี Europarkhotel International หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โบสถ Hofkirche Innsbruck

เทือกเขําแอลป

หลังคาทองคํา

มาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ

เป็นโบสถแบบโกธิกตั้งอยูในยาน Altstadt ของเมืองอินสบรุค ประเทศออสเตรีย
สันนิษฐานวาถูกสรางขึ้นประมาณปี 1553 โดยจักรพรรดิพระเจาเฟอรดินานดท่ี 1 เพ่ือ
เป็นอนุสรณแกป ูของเขาซ่ึงก็คือจักรพรรดิแมกซีมีเลียนท่ี 1 พ้ืนท่ีภายในประติมากรรม
เยอรมันยุคเรอเนซองส โบสถแหงน้ียังมีสุสานของ Andreas Hofer หน่ึงในวีรบุรุษแหง
ชาติของแควนทีโรลดวย

เป็นเทือกเขาท่ีกวางใหญ และมีความสูงมากท่ีสุดในยุโรป ซ่ึงยาวมากถึง 1,200 กิโลเมตร
จากตั้งแต ออสเตรีย ไปฝรั่งเศส เยอรมนนี อิตาลี ลิทเท็นสไตน โมนาโด สโลวาเนีย และ
สวิตเซอรแลนด

เป็นอาคารสัญลักษณของเมืองอินสบรูก ซ่ึงมีลักษณะเป็นอาคารท่ีหลังคาของระเบียงถูก
ประดับดวยกระเบื้องทองแดงเคลือบทอง

เมืองท่ีเต็มไปดวยอาคารสไตลบารอคท่ีแสนงดงามยังคงไดรับการรักษาใหอยูในสภาพเดิม
ตัวอาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซ่ึงเป็นเสนหท่ีทําใหนักเดินทางตองหยุดเก็บภาพ
เป็นท่ีระลึกตลอดเวลา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

การมิช-พารเทนเคียรเชน

ฟุสเซน

 บาย

เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆทางใตของมิวนิค ตั้งอยูกลาง เทือกเขาแอลป เมืองแสนสวย
ในหุบเขาของเยอรมันใต บานเมืองสวยแบบบาวาเรียแท ตามผนังของตึกตางๆ ยังเป็นรูป
เขียนเรื่องราวในคริสตศาสนาท่ีนาชมย่ิงเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังในฤดูรอนและฤดู
หนาวและยังเป็นศูนยกลางการแขงขันกีฬาฤดูหนาว ลานสเก็ตน้ําแข็ง และลูแขงสกี
โอลิมปิก

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูทางแควนบาวาเรียตอนใตของเยอรมนี ซ่ึงจะติดกับชายแดนออสเตรีย
เมืองฟุสเซนนั้น เป็นเมืองเกามาตั้งแตครั้งจักรวรรดิโรมัน เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษัตริย
บาวาเรีย ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญท่ีมีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เมืองฟุส
เซน เป็นเมืองท่ีมีความนารัก และตกแตงไปดวยสีสันท่ีสวยงามของบานเรือนและโรงแรม
ท่ีพักซ่ึงแตละแหงจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง



วันท่ี 5 ปราสาทนอยชวานสไตน - ทิทิเซ - ทะเลสาบทิทิเซ - นาฬิกากุกกู
- เมืองโดเนลชิเกน

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

 Europarkhotel International หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางขึ้น รถมินิบัส เพ่ือขึ้นเขาชม ปราสาทนอยชวานสไตน Neuschwanstein Castle ตนแบบของปราสาท
เจาหญิงนิทราในดิสนียแลนด (ระยะเวลา 15 นาที) ตั้งอยูบนเนินเขาสูงท่ีสรางจากบัญชาของกษัตริยลุดวิคท่ี 2 หรือ เจาชายหงส
ขาว ท่ีตองการสรางปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของหองตางๆ ท่ีไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบ
ของริชารดวากเนอร ซ่ึงเป็นนักประพันธเพลงท่ีทรงโปรดปรานย่ิง (เขาชมภายใน)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น

นําทานเดินทางสู ทิทิเซ(Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบลอมดวยขุนเขา (ระยะทาง 217 กม.ใชเวลา 3.30 ชม.) ท่ี
ตั้งอยูในเขตของปาดําตอนใต (South Black Forest) ท่ีปกคลุมไปดวยปาสนยืนตนนับหมื่นไรของเยอรมนี ทิทิเช ยังเป็นตน
กําเนิดของนาฬิกากุกกูท่ีมีชื่อเสียงดวย จุดเดนของท่ีน่ีคือทะเลสาบทิทิเซสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีติดอันดับความสวยงามใน
ยุโรป ทานจะไดพบกับความสวยงามของธรรมชาติท่ีหอมลอมทะเลสาบแหงน้ีไว

นําทานชม ทะเลสาบทิทิเซ Lake Titisee ชมธรรมชาติท่ีสวยงามริมทะเลสาบและหมูบานทิทิเซท่ีเป็นแหลงพักผอนตาก
อากาศชื่อดังของเยอรมนี (ทะเลสาบ ทิทิเซ จะเปิดใหเขาชม เดือน พฤษภาคม)

นําทานชม นาฬิกากุกกู Cuckoo clocks (Drubba) สินคาพ้ืนเมืองใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุกกู
และงานไมแกะสลักตางๆ ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเยอรมันตอนใตท่ีเสมือนเป็นสัญลักษณของชาวปาดําดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นําทานเดินทางสู Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.ใชเวลา45นาที) เพ่ือนําทานเขาท่ีพักแรม

พักท่ี Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ปราสาทนอยชวานสไตน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีนับเป็นหน่ึงในปราสาทท่ีโดงดังท่ีสุดในโลก ตัวปราสาทตั้งอยูบนยอดเขา ท่ีรายลอม
ดวยภูมิทัศน ท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลปและทะเลสาบดานลาง จุดประสงคของการสราง
ปราสาทน้ีเพ่ือใหผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติอันงดงามรอบดาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ชาฟฟเฮาเซิน - น้ําตกไรน (Rhine fall) - ซุก - รานนาฬิกาและ
เคร่ืองประดับฮูเบอร - แองเก้ิลเบิรก - กระเชาไฟฟาโรแตร -
ยอดเขาทิตลิส - The TITLIS Cliff Walk - ลูเซิรน - สิงโตหิน
แกะสลัก - สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

ปราสาทนอยชวานสไตน เขาชมภายใน

ทะเลสาบ ทิทิเซ จะเปิดใหเขาชม เดือน พฤษภาคม

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ทิทิเซ

ทะเลสาบทิทิเซ

นาฬิกากุกกู

เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบอันโดงดังท่ีตั้งอยูทามกลางภูมิประเทศอันงดงามของปา
ดําของประเทศเยอรมนี

อยูในเขตอุทยานแหงชาติปาดําหรือท่ีใครๆเรียกวา Black Forest (เหตุท่ีชื่อน้ีกอเพราะปา
น้ีเต็มไปดวยตนสนซ่ึงขึ้นอยางหนาแนน จนมองดูเป็นสีดํา) ซ่ึงในเขตอุทยานมีหมูบา
นทิทิเซท่ีเงียบสงบตั้งอยูริมทะเลสาบและเป็นแหลงพักผอนตากอากาศชื่อดังของเยอรมัน

สินคาพ้ืนเมืองใหทานเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซ้ือ นาฬิกากุกกู และงานไมแกะสลัก
ตางๆ ซ่ึงเป็นสัญลักษณของเยอรมันตอนใตท่ีเสมือนเป็นสัญลักษณของชาว Black
Forest ดวย

โดเนลชิเกน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Wyndham Garden Donaueschingen หรือเทียบเทา

เป็นเมืองท่ีอยูในเขตปาดําในภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาตํ่าทางตะวันตกเฉียงใตของ
สหพันธรัฐบาเดน-เวอรเทมเบิรก อยูใกลกับจุดบรรจบของสองตนน้ําดานูบ คือแมน้ํา
Brigach และ Breg เป็นเมืองท่ีโรแมนติกและสิ่งปลูกสรางท่ีงดงามไมแพท่ีอ่ืนใน
เยอรมัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่ ้ ่ ้



นําทานเดินทางสู เมืองซอฟฮาวเซน (Schaffhausen) ซ่ึงตั้งอยูบนฝ่ังเหนือของแมน้ําไรน (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเวลา 1
ชม.) เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดวยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตลเรเนซองส และอาคารสไตลคลาสสิค

นําทานเท่ียวชม น้ําตกไรน Rhein fall น้ําตกท่ีใหญและสวยท่ีสุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ําท่ีกระทบกับโขดหิน
กลางน้ําใหทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์และโอบลอมดวยตนไมใหญเรียงรายท่ัวบริเวณ

นําทานเดินทางสู เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 91 ก.ม. ใชเวลา 1.30 ชม.) เมืองริมทะเลสาบและเมืองท่ีรวยท่ีสุดใน
สวิสเซอรแลนด เป็นเมืองริมทะเลสาบท่ีสวยงามดุจราวกับเทพนิยายชมยานเมืองเกา

นําทานไปเย่ียมชม รานนาฬิกา ท่ีรวบรวมเอานาฬิกาชั้นนําของสวิสเซอรแลนดมาใหทานเลือกชม และสินคาหลากหลาย จน
สมควรแกเวลา

นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก (Engelberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใชเวลา 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูบนเขาสูง อยู
ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขา
ทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง

นําทานสู สถานีกระเชาโรแตร เพ่ือเดินทางขึ้นสู ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ทานจะไดสัมผัสกับกระเชาทรงกลมท่ีเรียกวา โรแตร
เคเบิ้ลคาร ท่ีจะหมุนรอบๆ ท่ีทานสามารถดูวิวได 360องศาในขณะท่ีเคล่ือนท่ีขึ้นไปเรื่อยๆ ทานจะไดขึ้นชมทัศนียภาท่ีงดงามของ
เทือกเขาแอลป ชมถํ้าแข็งท่ีสวยงาม และเดินเลนถายรูปหรือเลนหิมะบนยอดเขา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษทานอาหารบนยอกเขา Asian Set Menu รานอาหาร TITLIS
Panorama Restaurant

นําทานชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรางขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการทองเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดขามหนาผา อิสระใหทานถายรูปตามอัธยาศัย

นําทาน น่ังเคเบิ้ลคาร ลงมาท่ีสถานีดานลางและเดินทางสู เมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา (ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเวลา40นาที)

จากนั้นพาทานชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณรําลึก
ถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792

นําทานชม สะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อัน
งดงามซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรนเป็นสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกท่ีสุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซ้ือสินคาของสวิสบริเวณ
ยาน Old Town

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

พักท่ี Hotel Rothaus หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 - 7 วันกอนวันเดินทาง

ชาฟฟเฮาเซิน

นํ้าตกไรน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอรแลนด เป็นท่ีตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง อยูถัดจา
กนอยเฮาเซินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดท
ตามชื่อของน้ําตก หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในทวีปยุโรป เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน ไมเพียงความใหญอลังการ
แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม เหนือน้ําตกมีโขดหินท่ีสวยงาม รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก
โดยรอบท่ีโดดเดน



ซุก

รานนาฬิกาและเครื่องประดับฮูเบอร

แองเกิ้ลเบิรก

กระเชาไฟฟาโรแตร

ยอดเขาทิตลิส

เป็นเมืองท่ีสวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย
นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลวเมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือ
เป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลก ทานอาจจะเห็นซูเปอรคาร
จอดเรียงรายอยู 2 ขางทางท่ีเมืองซุกจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย

เป็นรานขายนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดังอันเกาแหงหน่ึงของยุโรปท่ีเปิดใหบริการมา
หลายชั่วอายุคน ท่ีน่ีขายนาฬิกาและเครื่องประดับแบรนดชั้นนําตางๆ ท้ังของคลาสสิกนา
สะสมและคอลเลคชั่นใหมมากมาย

แองเกิ้ลเบิรก เป็นอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของสวิตเซอรแลนดท่ีตองหาโอกาสมาเยือน
สักครั้ง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยูบนเนินเขาใกลๆกับ"ภูเขาทิตลิส" ภูเขาท่ีมียอดสูงจากระดับ
น้ําทะเลหน่ึงกวา 10,000 ฟุต หรือ 3,020 เมตร ปัจจุบันเมืองเอนเกลเบิรกไดกลายเป็น
อีกหน่ึงอัลไพนรีสอรทท่ีใหญท่ีสุดในภาคกลางของสวิตเซอรแลนด

เป็นกระเชาไฟฟาท่ีใชในการเดินทางขึ้นสูยอดเขาทิตลิส ซ่ึงตัวกระเชานั้นมีพ้ืนท่ีหมุนได
อยางชาๆเพ่ือใหนักเดินทางไดเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศาในเวลาเพียง 5 นาทีนั้น

เป็นยอดเขาท่ีอยูบนเทือกเขาแอลปในเขต Uri ซ่ึงตั้งอยูบนพรมแดนระหวางรัฐ
Obwalden และกรุงเบิรน มีความสูงอยูท่ี 3,238 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล บนยอดเขามี
ภัตตาคารท่ีสามารถชมทิวทัศนอันงดงามของทิวเขาโดยรอบได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร TITLIS Panorama Restaurant เมนูพิเศษ Asian Set Menu

The TITLIS Cliff Walk บาย

สะพานแขวน Titlis Cliff Walk นับเป็นสะพานแขวนท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป อยูเหนือระดับ
น้ําทะเลถึง 9,000 ฟุต ยาว 330 ฟุต แตกวางเพียง 3 ฟุต และใชงบประมาณสราง 1 ลาน
ยูโร โดยสรางขึ้นเพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี การเปิดการเชื่อมเคเบิลระหวางเมืองแองเกิล
เบิรกและเกอรชนิอัลป ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหผูมาเยือนไดสํารวจความงามของธารน้ํา
แข็งเบื้องลางไดอยางงายดาย นอกจากน้ี สะพานแหงน้ียังไดชื่อวาเป็นสะพานท่ีนา
หวาดเสียวท่ีสุดในโลก เน่ืองจากเป็นสะพานท่ีชวนใหตองขนลุกเมื่่อตองขามเพราะความ
สูงมาก โดยอยูเหนือแผนน้ําแข็งเหนือเทือกเขาแอลปราว 15,000 ฟุต ประกอบกับตอง
เผชิญกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นแบบสุดขั้วอีกดวย



วันท่ี 7 ทาอากาศยานซูริค

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ลูเซิรน

สิงโตหินแกะสลัก

สะพานคาเปล (สะพานไมลูเซิรน ชาเปล บริดจ)

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด ซ่ึงเต็มไปดวยแหลงทองเท่ียว เมืองลู
เซิรนเป็นเมืองท่ีอยูเกือบใจกลางประเทศ โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวันตกเฉียงเหนือของทะเล
สาบลูเซิรน ท่ีมีชื่อเรียกวา ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม เมืองน้ีแบงออกเป็น 2 สวน สวน
ท่ีอยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามีอายุกวา 500 ปีแลว กับสวนเมืองใหมท่ีแยกออกจาก
กันเลย ไมวาจะเป็นสวนธุรกิจ สวนพักอาศัย หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็น
เมืองใหม สวนท่ีอยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองท่ีสรางภายหลัง อาคารบานเรือนเป็นแบบ
สมัยใหม แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณท่ีปรากฏใหเห็นทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิสท่ีตายใน
หนาท่ีท่ีฝรั่งเศส ซ่ึงสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน สําหรับความกลาหาญและความซ่ือสัตยใน
หนาท่ี แกะสลักอยูบนหนาผา ท่ีหัวของสิงโตจะมีโล ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณของ
สวิสเซอรแลนดอยู ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร วอลเสน ใชเวลาแกะสลักอยูราว 2 ปี
สรางขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแกทหารสวิสในดานความกลาหาญ ซ่ือสัตยและรักภักดี ท่ีเสียชีวิต
ไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมท่ีเกาแกสุดในโลก มีอายุหลายรอยปี ทอดตัวขามแมน้ํารอยส เป็น
สัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็ง
แรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมตอไปยังปอมแปดเหล่ียมกลางน้ํา ท่ีจ่ัวแตละชองของ
สะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด เป็น
ภาพเขียนเกาแกอายุกวา 400 ปี สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง แตไดรับการ
ซอมแซมใหมจนอยูในสภาพท่ีดีเหมือนเดิม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 Hotel Rothaus หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินซูริค (ระยะทาง 68 กม./ 1 ชม.) เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศ สวิสเซอรแลนด เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ใหทานทําคืนภาษี (Tax
Refund )และมีเวลาชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีภายในสนามบิน

บาย

13.30 น. ออกเดินทางสู ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 8 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานซูริค
รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา ทาอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport) ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน, รัฐ
ซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
บริหารโดย Unique Airport เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีใหญท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด
และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชันแนลแอรไลน มี Skyguide รับผิด
ชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศท้ังหมดในทาอากาศยาน

 กิจกรรม เชา

06.10 +1 น. คณะเดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 14วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. การประกันภัย บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล

13. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

14. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง20ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดย     ทาง
บริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระคามัดจํา (มัดจําทัวร+คาวีซา) ทานละ 25,000 + 4,500 = 29,500 บาท กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตและแบบฟอรม

กรอกขอมูลย่ืนวีซาพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร

- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน
หนหนังสือเดินทางตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา) **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ ** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

๋ ่ ่ ๋ ้ ่



   (ตั๋วกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมตั๋วกรุปเทานั้นไมสามารถเล่ือนวัน
ได)

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือ ระดับใกลเคียงกัน กรณีหองพักในเมืองท่ีระบุไวในโปรแกรมมี
เทศกาลวันหยุด มีงานแฟรตางๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกลเคียงแทน

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเปา สายการบินไทย สัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม และคาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ
สะสมไมลได 50% กรุณาแจงเลขสมาชิกรอยัล ออรคิด พลัส พรอมสงสําเนาพาสปอรตหรือกอนออกตั๋ว 

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯไดจัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมีความคุมครองเบื้องตน ดังน้ี 

- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ผูเอาประกันภัยท่ีมีอายุมากกวา 16 ปี หรือนอยกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 1,000,000 บาท
ผูเอาประกันภัยท่ีอายุนอยกวา 16 ปี หรือมากกวา 75 ปี วงเงินคุมครอง 500,000 บาท

คารักษาพยาบาลในตางประเทศ ไมเกินวงเงิน 1,500,000 บาท คารักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย ไมเกินวงเงิน 50,000
บาท ซ่ึงความคุมครองและขอยกเวน เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทําประกันน้ีจากบริษัท  มากกวาขอบังคับ
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีบังคับใหบริษัทนําเท่ียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเทานั้น แตท้ังน้ี ทานสามารถศึกษา
เงือนไขความคุมครองและขอยกเวนแผนเติมจากเว็บไซด Allianz ได  กรณีทานตองการซ้ือความคุมครองเพ่ิมเติมสามารถแจงความ
ประสงคมาท่ีบริษัทฯ 

7. คาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันตามรายการทัวร

8. คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถ (กฎหมายไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท เป็นตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน และไดทําการขายโปรแกรมไปแลว 

5. คาพนักงานยกกระเปาท่ีโรงแรม

6. น้ําด่ืมบนรถ มีบริการจําหนายบนรถบัสราคา 1-2 EURO

7. คาวีซาเชงเกนและบริการทานละ 4,500 บาท 

8. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 60 EURO ตอทริป สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจและน้ําใจจากทาน 

วีซา
เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน (ประเทศเยอรมัน)

ระยะเวลาดําเนินการย่ืน 15 วันทําการ

** ผูเดินทางตองมาโชวตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาท่ีนัดหมาย **

1. พาสปอรต ท่ียังไมหมดอายุ และมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปตออายุกอนนําสง และมี
จํานวนหนาเหลืออยางนอย 2-3 หนาเพ่ือติดวีซา หากมีพาสปอรตเลมเกาไมวาจะเคยมีวีซาในกลุมเชงเกนหรือไมก็ตาม ควรนําไปแสดง
ดวยเพ่ือเป็นเอกสารอางอิงกับทางสถานฑูต 

2. รูปถาย รูปสีหนาตรงปัจจุบัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบและมีอายุไมเกิน 3 เดือน หาม
ตกแตงรูป หามสวมแวนสายตา หามมีเครื่องประดับ ตองเป็นรูปท่ีถายจากรานถายรูปเทานั้น

3. เอกสารสวนตัว
สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ถามี)

สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหยา / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูสมรสเสียชีวิต)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ – นามสกุล (ถาเคยทีการเปล่ียน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีเด็กอายุตํ่ากวา20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ

สําเนาทะเบียนบาน / สําเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา 

4. หลักฐาน/ใบรับรองการทํางานจากบริษัทท่ีทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน,วันเดือนปีท่ีเริ่มทํางานกับบริษัทน้ีและชวงเวลาท่ีขอลางานเพ่ือเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ



กําหนด ภาษาอังกฤษ
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและชวงเวลาท่ีอนุมัติใหลา

หยุดเพ่ือเดินทางไปยุโรป เทานั้นไมตองระบุชื่อประเทศ หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด และตองมีอายุไมเกิน
1 เดือนกอนย่ืนวีซา  ตองเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเทานั้น พรอมประทับตราบริษัท โดยชื่อลูกคาท่ีระบุในหนังสือ
รับรองทางการงาน ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต

4.2 กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเดินทางเป็นกรรมการหรือหุนสวน
พรอมท้ัง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไมเกิน 3 เดือน และเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น) 

4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยูเป็นภาษาอังกฤษ
เทานั้น (สถานทูตไมรับเอกสารท่ีเป็นบัตรนักเรียน ไมวาเป็นชวงปิดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนย่ืนวีซา)

เด็กอายุตํ่ากวา 20 ปี

จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับ
มารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา หรือถาเด็กไมไดเดินทางกับบิดาและมารดา จะตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ
จากท้ังบิดาและมารดา พรอมมีการรับรองคาใชจายใหกับบุตรกับผูท่ีบุตรเดินทางไปดวย ตองไปทําท่ีสํานักงานเขตท่ีทําเบียนบานอยู
 (พรอมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอยางถูกตอง  และบิดาหรือมารดาจะตองไปเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีรับย่ืนวีซาดวย กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบ
สําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเป็นผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบํานาญมาดวย 

4.5 กรณีเป็นแมบาน ใชสําเนาทะเบียนสมรส / ใบหยา /ใบมรณะ (กรณีคูสมรสเสียชีวิต) (ใชหลักฐานการเงินของตัวเองหรือของ
สามีก็ได ในกรณีท่ีไมไดเดินทางไปกับสามี จะตองมีจดหมายรับรองคาใชจายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พรอมกับเขียนชื่อ-
นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ท่ีมีดวยกัน)

5. หลักฐานการเงิน
5.1 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน)ควรเลือกเลมท่ีมีการเขาออกของเงิน

สมํ่าเสมอ และมีจํานวนไมตํ่ากวา 6 หลัก เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ ท่ีจะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง และ
สามารถท่ีจะใชจายไดอยางไมเดือดรอน เมื่อกลับสูภูมิลําเนา แนะนําใหขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับยอดเงิน
15 วันกอนวันนัดสัมภาษณ

**ยอดเงินสุดทายท่ีลูกคาอัพเดท 15 วันกอนย่ืน ตองมียอดเงินท่ีครอบคลุมคาทัวรดวย **

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

5.2 หากตองรับรองคาใชจายใหบุคคลอ่ืนในคณะตองทําเป็นหนังสือรับรองคาใชจาย (BANK GUARANTEE) ท่ีออกจากทาง
ธนาคารเทานั้น ระบุชื่อเจาของบัญชี และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายใหโดยชัดเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไมเกิน 15 วันกอนย่ืน
ตองสะกดชื่อ-สกุลใหตรงตามหนาพาสปอรต

5.3 กรณีท่ีบริษัทของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะตองออกจดหมายอีก
หน่ึงฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง และเหตุผลท่ีจัดการเดินทางน้ี
ในจดหมายดวย 

6. แบบฟอรมกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกน กรุณากรอกขอมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรมท่ีแนบมาใหอยางถูกตอง เน่ืองจาก
เป็นขอมูลท่ีตองสงใหกับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไมสามารถกรอกแทนทานไดเพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะ  ถูกปฏิเสธวีซาได

รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพ่ีนอง,สถานท่ีเกิด และจํานวนบุตรของผูเดินทาง 

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลว และหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ท้ังน้ีบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษัทใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพ่ือใหอยูในดุลยพินิจของสถานทูต
เรื่องวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัท

การย่ืนวีซานั้น ผูเดินทางตองชําระยอดมัดจําทานละ 20,000 ตอทานกอนเทานั้น ถึงสามารถดําเนินการขั้นตอนการย่ืนวีซาได

** เอกสารประกอบการย่ืนวีซาตองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น และทางบริษัทไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร**

หมายเหตุ
**คาทัวรยังไมรวมคาวีซาและบริการ 4,500 บาท**

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือชวง
เทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม

่ ้



กรณีวีซาไมไดรับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรมาแลว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
เชนคาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา/คามัดจําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแลว )

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 


