
 

 

ทัวร์ สวสิ ออสเตรีย เยอรมัน 8 วนั 6 คืน 
TOUR CODE: EU151503BZ 

 

*****โปรโมช่ันพเิศษ โดยสายการบินสวสิ แอร์ไลน์ส ***** 

บินตรงสู่ สวสิเซอร์แลนด์ 

มิถุนายน – ตุลาคม 2559 

เร่ิมต้น…. 69,900 บาท   
(ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

 



 

 

ซูริค – ซังท์กาลเลนิ – อนิช์บรูค – สวารอฟสกี ้– ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นต์วูฟกงั 
ล่องเรือทะเลสาบโคนิก - มิวนิค – การ์มิช – ขึน้เขาซุกสปิตเซ่ – ลนิเดา – วนิเทอร์ทูร – ซูริค 

 

ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 16-23 ม.ิย. / 10-17 ส.ค. / 23-30 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 19-26 ต.ค.59 

ทัวร์ สวสิ ออสเตรีย เยอรมัน 8 วนั 6 คืน 
 

วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
 

11.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศก์ไดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเขา้ท่ี 4 
อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

13.00 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เท่ียวบิน LX 181 (ใชเ้วลาบิน
ประมาณ 11.45 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนั่ง และสายการบินมีบริการ 
อาหารกลางวนั และ อาหารค ่า ระหวา่งเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.30 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวติเซอร์แลนด ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Zurich Messe / หรือ Park Inn by Radisson **** หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง ซังท์กาลเลนิ – สวารอฟสกี ้คริสตัลเวล์ิด – อนิช์บรูค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซงัทก์าลเลิน (St. Gallen) (ระยะทาง 112 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซ่ึงไดช่ื้อวา่
เป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แขง็ทางศาสนามาตั้งแต่สมยัยคุกลาง น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถซ์งักลัแลน สร้างข้ึน
ตามสถาปัตยกรรมสไตลบ์าโรคและเป็นท่ีตั้งของหอสมุด Stiftsbibliothek ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก้
ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1983 ภายในโบสถมี์จิตรกรรมฝาผนงัอนัข้ึนช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ้ ท่ีออกแบบและเขียน
โดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล น าท่านชมเมืองซงักาลเลิน เมืองสวยน่ารักอีกเมืองของสวิตเซอร์แลนด ์ 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวารอฟสก้ี คริสตัลเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 185 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง



 

 

ประมาณ 2.30 ชม.) สัมผสัมนต์เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตลัท่ีศูนยร์วมผลงานและผลิตภณัฑ์ของเคร่ืองประดับ
คริสตลัอนัเล่ืองช่ือของโลก "สวารอฟสก้ี" ซ่ึงมีตน้ก าเนิดท่ีเมืองอินน์สบรูกแห่งน้ี ก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1995 เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง และเพื่อจุดกระแสความนิยมคริสตลั สวารอฟสก้ีจึงไดส้ร้างอาณาจกัรคริสตลั 
แห่งน้ีข้ึนมา โดยออกแบบให้มีความหรูหราอลงัการตามแบบฉบบัของคริสตลัอนัทรงมูลค่า จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ เมืองอินซ์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 29 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  หน่ึงในสามเมืองเอกดา้นการ
ท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตวัเมืองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าอิน มีลกัษณะ
เป็นท่ีราบแคบแทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองน้ีเป็นเมืองตากอากาศของจกัรพรรดิแมก็ซิมิเลียนแห่ง
ราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เน่ืองดว้ยเพราะสภาพอากาศท่ีดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผูท่ี้ไดเ้ขา้มาปกครองออสเตรียต่างติดใจมา
พกัผอ่นในเมืองแห่งน้ี อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแมแ้ต่ นโปเลียน โบนาปาร์ต ยงัชอบมาพ านกัท่ีเมืองน้ี 
โดยพระราชวงัตากอากาศท่ีเมืองอินซ์บรูคมีช่ือวา่ ชลอสอมัราส ไดรั้บขนานนามวา่เชินบรุนนอ้ย เพราะเชินบรุนคือ
พระราชวังท่ีใหญ่ ท่ี สุดของจักรวรรดิออสเตรีย ตั้ งอยู่ ท่ีกรุงเวียนนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองของ
จกัรวรรดิ  เม่ือจกัรพรรดิและจกัรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศท่ีอินซ์บรูค ชลอสอัมราส และอินส์บรูคจึง
เปรียบเสมือนศูนยก์ลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย  น าท่านชมย่านเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
งดงาม ชมโกลเดน้รูฟ หรือหลงัคาทองค าท่ีมีช่ือเสียง สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองเก่าในนครอินซ์บรูค ก่อสร้างเม่ือ
ศตวรรษท่ี 15 ดว้ยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร๊ค โดยส่วนของหลงัคาท่ียื่นออกมาจากระเบียงก่อสร้างดว้ยทองค า
แท ้จ านวน 2,738 แผน่ ปัจจุบนัโกลเดน้รูฟถูกใชเ้ป็นส านกังานการประชุมอลัไพน์นานาชาติ  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Innsbruck / หรือ Alphotel **** หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีส่าม อนิช์บรูค – ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นวูลฟ์กงั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 132 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองแสน

สวยท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซ่ึงตั้งอยูใ่นออ้มกอดของขุนเขาทุ่งหญา้เขียวขจี และ
ทะเลสาบมองต์เซ ซ่ึงเคยใช้เป็นฉากถ่ายท าภาพยนตร์เพลงช่ือก้องโลก The Sound of Music นอกจากน้ีท่านยงั
สามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิร์นในซาร์ลบวร์ก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแต่ปี 2002 มูลนิธิซาร์ลบวร์ก 
(Salzburg Foundation) ไดม้อบหมายใหศิ้ลปินร่วมสมยัท่ีมีผลงานโดดเด่นมาร่วมสร้างสรรคช้ิ์นงานส าหรับวางโชว์
ในท่ีสาธารณะกลางแจง้ในจุดต่างๆ ของซาร์ลบวร์ก น าท่านชมและถ่ายรูปกบัสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวน
อนัสวยงามท่ีตั้งอยูภ่ายในพระราชวงัเดิม ตกแต่งพนัธ์ุไมห้ลากหลายสีสัน จากนั้นขา้มฝ่ังสู่เมืองเก่าท่ีมีปราสาทโฮ
เฮนซาลส์บวร์กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่นเนินเขา จากนั้นน าท่านแวะชมบา้นเกิดของศิลปินเอกผูแ้ต่งเพลงคลาสสิคช่ือ
กอ้งโลกชาวออสเตรียนนามว่าโมสาร์ท (Mozart) ผูซ่ึ้งสร้างผลงานทางดา้นดนตรีไวอ้ยา่งมากมาย บริเวณใจกลาง
เมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ท่ีคึกคกัมากเพราะเป็นย่านธุรกิจส าคญั ซ่ึงเต็มไปด้วย ร้านขายเส้ือผา้ ร้านขาย
หนงัสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์ก
ตามอธัยาศยั   

    
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) เมืองมรดก
โลกเก่าแก่อายกุวา่ 4,000 ปี ซ่ึงมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามและดึงดูดนกัเดินทางมากมายให้มายงัเมืองน้ี เมืองฮอลส์ตรัทเป็น
เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศยัไม่ถึง 1,000 คน  มีฉากหลงัเป็นภูเขาสูงชนั บา้นเรือนในเมืองน้ีตั้งอยู่บน
เน้ือท่ีแคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea  จึงต้องสร้างลดหลัน่เป็นชั้นๆตามแนวเขา น ำท่ำนเดินเท่ียวชมเมือง 
ฮอล์สตรัทและบรรยำกำศริมทะเลสำบ Halls tatter Sea จำกนั้นให้อิสระแก่ท่ำนถ่ำยรูปเพื่อเก็บภำพควำมสวยงำม 
และบรรยำกำศอนัสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮอล์สตรัท น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซ็นต์วูลฟ์กงั (St. Wolfgang) 
(ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กงั ชมเมือง
เซนตว์ูลฟ์กงั เมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามโรแมนติคท่ีสุดของออสเตรีย ตั้งอยูริ่มทะเลสาบวูล์ฟกงัท่ีลอ้มรอบดว้ยภูเขา
สูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญา้เขียวขจี เป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว น าท่านเดินเล่นและชมความสวยงาม
ของเมืองเซนตว์ลูฟ์กงั จำกนั้นใหอิ้สระ แก่ท่ำนถ่ำยรูปเก็บภำพควำมงำมของธรรมชำติสุดประทบัใจ  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 



 

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Scalaria Hotel / หรือ Furian Hotel **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่ี่ เซ็นต์วูฟกงั – เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – มิวนิค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสกาเดน้ (ระยะทาง 91 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.)  เมืองท่องเท่ียวท่ี

ส าคญั 1 ใน 6 เส้นทางของเยอรมนี ซ่ึงไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เส้นทางดิอลัไพน์โร้ด”  ในอดีตเมืองน้ียงัเป็น
ท่ีตั้งของฐานบญัชาการพรรคนาซีใหญ่ทางตอนใต ้น าท่านชมความงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือ
ท่ีรู้จกักนัในนาม  “ทะเลสาบกษตัริย”์ ทะเลสาบแสนสวยท่ีมีน ้ าใสราวกบัมรกต ดินแดนฟยอร์ดในเขตเทือกเขา
แอลป์ท่ีงดงามท่ีสุดในเยอรมัน โดยเกิดจากการละลายของธารน ้ าแข็งบนยอดเขาตั้ งแต่ยุคน ้ าแข็ง ก่อเกิดเป็น
ทะเลสาบท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง และความมหศัจรรยข์องฟยอร์ดท่ีมีอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในโลก และ ชมความสวยงาม
ของโบสถ ์เซ็นตบ์าร์โทโลมิว (St. Bartholomae) ซ่ึงเป็นโบสถ์ตั้งอยูก่ลางทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขา และฟยอร์ด
เล็กๆ อิสระใหท้่านเก็บภาพสวยงามตามอธัยาศยั 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 149 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เมืองทางใตข้อง
ประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ 
(รองจากเบอร์ลินและฮมับูร์ก) เป็นเมืองท่ีมีเศรษฐกิจเขม้แข็งท่ีสุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหน่ึงในเมืองมัง่คัง่
ท่ีสุดของยุโรป และยงัเป็นเมืองท่ีไดรั้บความนิยมในการท่องเท่ียวมากท่ีสุด ยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีร ่ ารวยศิลปะและ
สถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค น าท่านสู่ จตุัรัสมาเรียน (Marienplatz) ซ่ึงตั้งช่ือตามรูปป้ันพระแม่มารีสีทอง บนเสาท่ี
สูงตั้งตระหง่านกลางจตุัรัสมาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1638 ทั้งน้ีเพื่อเป็นระลึกถึงเซนตแ์มร่ี นกับุญแห่งแควน้บาวาเรียท่ีช่วยให้
มิวนิค หลุดพน้จากการครอบครองของกองทพัสวีเดน น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ เซ็นตปี์เตอร์ ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นโบสถ์
แห่งแรกและเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมิวนิค น าท่านถ่ายรูป ศาลาวา่การเมือง ซ่ึงทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเยน็ ในฤดูร้อน

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


 

 

จะมีเสียงนาฬิกาและตุก๊ตาออกมาเตน้ระบ า ชมยา่นการคา้โดยรอบมาเรียนพลสัทั้งร้านคา้พื้นเมือง และตลาดสินคา้
การเกษตร เช่น ดอกไม ้พืชผกั ผลไม ้อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมนั อนัเล่ืองช่ือ อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั หรือจะเลือกนัง่จิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกซ่ึงมีมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั ACHAT Premium Munchen Sud Hotel / หรือ Mercure Neuperlach **** หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่ห้า การ์มิช – ขึน้เขาซุกสปิกเซ่ – ฟุซเซ่น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิช (Garmisch) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) บนเส้นทางสาย
โรแมนติกบาวาเรีย เมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนัติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางดา้น
ทศันียภาพเป็นท่ีกล่าวถึงในนามของป่าด า ให้ท่านช่ืนชมกบัทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเต็มไปดว้ยความเขียวขจีของ
ขุนเขา อนัเป็นท่ีตั้งของปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรีย และยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ เส้นทางน้ีข้ึนช่ือ 
และ เป็นท่ีรู้จกัในนามเส้นทางสายโรแมนติกแห่งเยอรมนั น าท่านเดินทำงสู่เทือกเขำซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) น าท่าน
ข้ึนเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ในเยอรมนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขาซุกสปิตเซ่ 

บ่ำย อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัววิสองขา้งทางท่ีสลบัไปมาระหวา่งทิวเขาและป่าไม ้นอกจากน้ีท่านมีโอกาสท่ีจะได้
เห็นวิวของเทือกเขาแอลป์ท่ีไดช่ื้อวา่หลงัคาแห่งยุโรปอีกดว้ย  อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามจากยอดเขา
ซุกสปิเซ่ และ ชมทศันียภาพโดยรอบ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) (ระยะทาง 61 ก.ม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยู่ในแควน้บาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนั  ฟุสเซ่นเป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่คร้ัง
จกัรวรรดิโรมนั เป็นท่ีตั้งปราสาทของกษตัริยบ์าวาเรีย  เมืองฟุสเซ่นนั้นมีส่ิงท่ีน่าสังเกตอีกอย่างคือ ตวัตึกหรือ



 

 

อาคารบา้นเรือน ทั้งเมืองจะมีหลากสีสันมากเหมือนกบัลูกกวาดสีสวยๆทั้งเมือง น าท่านเดินเล่นบนถนนคนเดินช่ือ 
Reichenst Strasse สองขา้งถนนเป็นร้านคา้ โรงแรม อาคารเก่าสีสดใส สุดถนน เป็นจตุัรัสใจกลางเมือง มีรูปป้ันของ
นกับุญเซนต์มงั (St.Mang) จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง (Rathaus) อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามและความน่ารักของเมืองฟุซเซ่นตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Big Box Hotel Kempten Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 

 
วนัที่หก ลนิเดา –  วนิเทอร์ทูร – ซูริค    
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทำงสู่เมืองลินเดำ (Lindau) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองขนำดใหญ่ 
ซ่ึงตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกทะเลสำบคอนสแตน จึงท ำให้เมืองน้ีมีลกัษณะเป็นเสมือนเมืองท่ำ และเม่ือรวมกบัควำม 
คลำสสิคของยำ่นเมืองเก่ำท่ีผสมผสำนสถำปัตยกรรมแบบโกธิก บำรอก และเรเนซองก ์จึงท ำให้เมืองน้ีมีบรรยำกำศ 
ท่ีโรแมนติกไม่แพเ้มืองใดในแควน้บำวำเรีย น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปคู่กบัสิงโตบำวำเรียน (Bavarian Lion) ท่ีมีควำมสูง 6 
เมตร และประภำคำรใหม่ (Neuer Leuchtturm) ท่ีมีควำมสูง 33 เมตร สร้ำงข้ึนในปีค.ศ. 1856 จำกนั้ นให้อิสระ 
แก่ท่ำนในกำรเดินเท่ียวชมเมืองและเก็บภำพควำมประทบัใจ ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองวินเทอร์ทูร (Winterthur) 
(ระยะทาง 115 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1.45 ช.ม.)    
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองวินเทอร์ทูร เป็นเมืองท่ีอยูใ่นเขตรัฐของเมืองซูริค ซ่ึงอยูท่างเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
เมืองน้ีมีประชากรมากเป็นอนัดับ 6 ของประเทศ มีจ านวนประชากรมากกว่า 100,000 คน ภาษาทางราชการใช้



 

 

ภาษาเยอรมนั ท่ีพูดภาษาทอ้งถ่ิน " วินทีเยอรมนั (Winti)" เมืองวินเทอร์ทูร เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมรถไฟของ
สวิตเซอร์แลนด์และอุตสาหกรรมหนกั น าท่านเท่ียวชมเมืองเก่า (old town) และถ่ายรูปกบัศาลาว่าการเมือง (City 
Hall)  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทคีบอร์ก (Kyburg Castle) อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ
เมืองตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 26 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Zurich Messe / หรือ Park Inn by Radisson **** หรือเทยีบเท่า  
 

 
 
วนัทีเ่จ็ด ซูริค  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสู่ จตุัรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลาง

ของการค้าสัตวท่ี์ส าคัญของเมืองซูริค  ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีได้กลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็น
ศูนยก์ลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ 
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริย์
เยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่จากนั้นน าท่านเดิน
เล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็น
ถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้ง
ทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู 
ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่
สมยัยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นท่ีตั้ งของอาคารบ้านเรือนท่ีสร้างข้ึนจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การ
ท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี 



 

 

 

****** อาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั เพื่อใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง อยา่งเตม็ท่ี****** 
 

15.00 น. น าท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและท าคืนภาษี (Tax Refund) 
17.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวสิแอร์ เท่ียวบิน LX 180 (ใชเ้วลาบิน 10.30 ชัว่โมง)    
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพมหานคร 
 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE) 
 

8ทัวร์ สวสิ ออสเตรีย เยอรมัน 8 วนั 6 คืน 

 (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 4-11 พ.ค. / 15-22 ม.ิย. / 16-23 ม.ิย. / 10-17 ส.ค. / 23-30 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 19-26 ต.ค. 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) พ.ค. – ต.ค. 2559 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 10,000 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 7-11  ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 

เด็กอาย ุ2 - 6 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 69,900 

เด็กอายตุ  ่ากวา่  2 ปี ( พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ) 17,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

95,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินผูใ้หญ่( ผูใ้หญ่ ) – Land only 
(ไม่รวมตัว๋  BKK-ZRH-BKK ) 

46,900 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ ( ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียน ) 3,300 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 10 ก.พ. 2559) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 



 

 

 ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั 
เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.  กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
โปรแกรมท่องเทีย่วสวสิ – ออสเตรีย – เยอรมัน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินสวิส แอร์ไลน์ส  (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 / ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษีในประเทศสวติเซอร์แลนด,์ ออสเตรีย, เยอรมณี 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
 ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร) 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย (ท่านละ 2 ยโูร / ท่าน / วนั รวม 7 วนั คิดเป็น 14 ยโูร) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้สวติเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,300 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  



 

 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวซ่ีา
ในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดต้กลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
 
โรงแรมและห้อง 



 

 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท า
ใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบิน
ท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 
x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ี
เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 



 

 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ได้จดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้ น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนักกระเป๋า คูณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายละเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ 
(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ เพื่อขอยืน่วซ่ีา
ล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ) 
1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนข้ึนไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 2 รูป พืน้ฉากหลงัรูปต้องเป็นพืน้สีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพืน้เป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวม

แว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกบัหน้าวซ่ีาที่เคยได้)  
3. ส าเนาบตัรประชาชน  
4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
5. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
6. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
7. ส าเนาใบมรณะบตัร  
8. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
9. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 



 

 

และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

มารดายนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและใหร้ะบุวา่ 

บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
10. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

 
11. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 15 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 
- ส าเนาสมุดบญัชียอ้นหลงั 6 เดือน นบัข้ึนไปจากเดือนท่ีจะยืน่วซ่ีา มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

และยอดแสดงในบญัชีตอ้งไม่กา้วขา้มเดือน (ปรับสมุดและส าเนา 15 วนัก่อนยืน่วซ่ีา) 
 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหตุ : หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็นยอดของ 
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 

หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุช่ือ

เจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วซ่ีา 



 

 

- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  
 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้ก

รับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนใน

ครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทัวร์ สวสิ ออสเตรีย เยอรมัน 8 วนั 6 คืน 



 

 

 (ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
ราคาทวัร์ 69,900 บาท : 16-23 ม.ิย.  10-17 ส.ค.  
 23-30 ก.ย.  12-19 ต.ค.   19-26 ต.ค. 
 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์
โทรศพัท ์

หอ้งพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์ อาหาร สถานฑูตท่ีเคยสแกน
ลายน้ิวมือในการยืน่ 

วีซ่าเชงเกน้ (กรุณาระบุ) 
       

       

       

       

       

       

 
หมายเหตุ : ประเทศองักฤษ ไม่จดัวา่ เป็นการท าวซ่ีาในกลุ่มเชงเกน้ 

(รบกวนใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ เพ่ือเราจะได้โทรแจ้งลูกค้า ณ วนั นัดหมายเดินทาง) 
 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง.................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................... แฟกซ์................................. อเีมล์................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

 
*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่:, อาร์ม โทร 02 428 2114 

 


