
EY98 ตามรอยละครลขิติรกั THE CROWN PRINCESS 8วนั 5คนื  

 

EY98 : สวสิเซอรแ์ลนด ์เยอรมนั (ฮรซีอส) 8
วนั5คนื 

ขึน้ 2 เขา Jungfrau Top Of Europe และ Grindewald 
First 

ทรปิพเิศษ ตามรอยละครดงั ลขิติรกั THE CROWN 
PRINCESS  

เร ือ่งราวของละครดงั องคห์ญงิรชัทายาทผูถ้กูปองรา้ยหมายชวีติ เพือ่อํานาจ
และราชบลัลงัค ์มริูเ้ลยวา่เป็นผูใ้ดทีส่ ัง่การ ตอ้งหลบหนซีอ่นตวั ไดพ้บกบั

นายทหารนาวกิโยธนิประจําหนว่ยรบพเิศษเป็นบอดีก้ารด์ ทีม่าเจอกนัโดยความ
บงัเอญิหรอืพรหมลขิติ ท ัง้คูร่ว่มเป็นรว่มตายในการตอ่สูก้บัผูห้มายปองรา้ย จน
กลายมาเป็นความรกั ฮรซีอส เป็นประเทศทีส่มมมุตใินละคร โดยใชส้ถานทีถ่า่ย

ทําในประเทศสวสิเซอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนั ทีท่างผูจ้ดัละครไดเ้ลอืกสถานทีท่ ี่
สวยงามและข ึน้ชือ่ เป็นโลวเคช ัน่ของละครเร ือ่งนี ้ซึง่แตล่ะสถานทีไ่ดร้วบรวมมา

ในโปรแกรมนี ้ทีเ่ราจะนําคณุไปสมัผสั  



เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) บนิเขา้
มวินคิและบนิกกลบัจากซูรคิ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบูดาบ ี

2  
สนามบนิอาบูดาบ ี- สนามบนิมวินคิ –ชมเมอืง– ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟสุเซน่ 

3  
ฟสุเซน่ – ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ – เอททลั –ฟสุเซน่ 

4  
ฟสุเซน่ – ลูเซริน์ – อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – อสิระชอ้ปป้ิงยา่น Chapel Bridge 

5  
ลูเซริน์ - กรนิเดอวาลด ์- เลาเทอรบ์รุนเนนิ - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - อนิเทอรรล์าเคน 

6  
กรนิเดอวาลด ์- ขึน้กระเชา้ Grindelwald to First - ทะเลสาบเบรยีนซ ์- ซูรคิ 

7  
ทา่อากาศยานซูรคิ –  ทา่อากาศยาน อาบูดาบ ี

8  
ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

07 - 14 Nov 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

21 - 28 Nov 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

07 - 14 Dec 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 14,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่ 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบูดาบ ี

15.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์

Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

18.25  ออกเดนิทางสูอ่าบูดาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 

22.00  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 
สนามบนิอาบูดาบ ี- สนามบนิมวินคิ –ชมเมอืง– ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟสุเซน่ 

02.40  ออกเดนิทางต่อโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 

07.00  เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดู
หนาวจะ6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ 
(Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี ระยะทาง 127 กม. และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที่

ใหญเ่ป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยุโรป ซึง่มี
พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็น
สว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนี จงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอัน

เลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์นําทา่นเทีย่วชมไฮไลทเ์ด่นของเมอืงถา่ยรูป
ดา้นนอก ไม่ว่าจะเป็น อลอินัซ ์อารนีา่ (Allianz Arena) สนามฟตุบอลทีไ่ดรั้บฉายาว่าเป็นเรอืยาง ดว้ยรูปร่าง



ลักษณะทีดู่จะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามสําหรับการซอ้ม
และแข่งของทมีชาตเิยอรมนี นอกจากนี้ อลอิันซ ์อารน่ีา ยังมสีสีนัจากการเปลีย่นสไีปมาไดเ้พราะสรา้งจากวัสดุ
ชนดิเดยีวกบัทีใ่ชใ้นการสรา้งยานอวกาศขององคก์ารนาซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic Tower) 
หอคอยสญัญาณวทิยุและโทรทศัน์ทีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเด่นเหนือเมอืงมวินคิ ดา้นบนเป็นทัง้จุดชมววิแบบ 

360 องศา รา้นอาหารและพพิธิภัณฑ ์มาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตุรัสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ที่
เป็นเหมอืนจุดเริม่ตน้ของการทําความรูจ้ักกบัมวินคิ ปัจจุบนัทีเ่ห็นเป็นเหมอืนพืน้ทีสํ่าหรับงานพธิตี่างๆ ทีสํ่าคัญ
ของเมอืง บรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซน์ี้ทา่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่(New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชทํ้าการ

แทนศาลาว่าการเกา่ตัง้แต่ปี 1874 สงัเกตไดง่้ายดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแต่งอย่างประณีต 
ศาลาวา่การเกา่ (Old Town Hall) ตัง้อยู่ในบรเิวณจัตุรัสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลา
ว่าการของเมอืงมวินคิมาตัง้แต่ปี 1310 แมจ้ะผา่นมากว่า 700 ปี แต่ก็ยังสวยและสง่าดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ 

ถา่ยรูปดา้นนอก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย   นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโฮเอนิชวงัเกา (Hohenschwangau) (ระยะทาง113 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เมอืง

เล็กๆที ่สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี นําทา่นเดนิทางขึน้สู ่ปราสาทโฮเฮน
ชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาททีส่รา้งโดยกษัตรยิแ์มกซมิเิลีย่นที2่ ปราสาทโฮเฮนชวาน
เกาเป็นปราสาทสเีหลอืงอร่ามทีต่ัง้บนเนนิเขาฝ่ังตรงขา้มกบัปราสาทนอยชวานสไตน์ และเป็นปราสาททีพ่ระเจา้

ลุควกิที ่2 แหง่บาวาเรยีประทบัเมือ่ยังทรงพระเยาว ์นําทา่นเขา้ชมภายในปราสาททีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่าง
สวยงามและเป็นหนึง่ในฉากการถา่ยทําละครดัง จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงฟสุเซน่ (ระยะทาง 4 กม. ใช ้

เวลา 15นาท)ี เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่บนถนนสายโรแมนตกิ ทีอ่าคารบา้นเรอืนมคีวามสวยงาม 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Euro Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
ฟสุเซน่ – ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ – เอททลั –ฟสุเซน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นเดนิทางไปเขา้ชม ปราสาทลนิเดอฮอฟ (Linderhof Castle) (ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลา 1ชม.) ทีต่ัง้

อยู่กลางหบุเขากลาสวังกท์าล เป็นอกีหนึง่ปราสาทของพระเจา้ลุควคิที ่2 แหง่บาวาเรยี ทีใ่ชส่ถาปัตยกรรมแบบ
บาร็อค-ร็อคโกโก ้อกีหนึง่โลเคชัน่ของละครดัง เป็นปราสาทเดยีวทีส่รา้งเสร็จตามพระประสงคข์องกษัตรยิล์ุดวคิ
ที ่2 ทีพ่ระองคต์อ้งการจะประทบัใน  ปราสาทแหง่นี้หลังจากสละราชสมบตั ิน่านเขา้ชมภายในตัวปราสาทที่

ไดรั้บการตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามและทนัสมัย และมเีวลาใหท้า่นเดนิเล่น ถา่ยรูปบรเิวณรอบนอกและเขตอุทยาน
ทีส่วยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอททลั (ETTAL) (ระยะทาง 12 กม.ใชเ้วลา 15 นาท.ี) นําทา่นเขา้ชมสํานักสงฆแ์หง่
เมอืงเอททลั (Ettal Abbey) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้เป็น
โลเคชัน่ทีสํ่าคัญของละคร ทีนํ่ามาเป็นดา้นนอกของพระราชวัง ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นถา่ยรูปอย่างเต็มอิม่  กอ่น

เดนิทางกลับสูเ่มอืงฟสุเซน่ (ระยะทาง52กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตกิ 
ตัง้อยู่ในแควา้นบาวาเรยี นําทา่นเดนิทางไปยังสถาณทีถ่า่ยทําฉากบนถนนกลางเมอืงและสถาณทีสํ่าคัญทีเ่ปิดให ้
ทางกองละครเขา้ไปถา่ยทําคอืหอ้งสมุดใน พพิธิภณัฑเ์มอืงฟสุเซน่ (THE MUSEUM OF FUSSEN) ทีต่ัง้

อยู่บนปีกอกีดา้นหนึง่ของอาคารทีเ่คยเป็นอารามเบเนดคิแหง่เซนตม์ังค ์และ โบสถเ์กออสิสปิตาล ในย่านเมอืง
เกา่ โบสถแ์หง่นี้มดีา้นหนา้โบสถท์ีว่าดภาพแบบโพรสโกไ้วอ้ย่างงดงามมากและภายในโบสถก์็งดงามไม่แพก้นั 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารจนี หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

ทีพ่กั: Euro Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่4 ฟสุเซน่ – ลูเซริน์ – อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – อสิระชอ้ปป้ิงยา่น Chapel 

Bridge 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสวติเซอรแ์ลนดส์ู ่เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง 286 กม. ใชเ้วลา 4.15 ชม.) 

เมอืงทอ่งเทีย่วทีโ่ด่งดังของสวสิเซอรแ์ลนด ์และยังมคีวามสําคัญในดา้นการกอ่กําเนดิสมาพันธรัฐอกีดว้ย เมอืงนี้
ตัง้อยู่ทีท่ะเลสาบขนาดใหญ ่ชือ่ว่า เวยีวาลด ์สแตรท์เตอร ์หมายถงึ ทะเลสาบสพีันธรัฐโดยจะถกูลอ้มรอบ 
ดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่)  

บา่ย  นําทา่นถา่ยรูปกบั อนุสาวรยีร์ูปสงิโตหนิแกะสลกั สญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซอืสตัย ์และเสยีสละ ทถีกู
สรา้ง ขึน้เพือ่ถอืเป็นเกยีรตแิด่ทหาร รับจา้งสวสิจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลสีในพระเจา้หลุยสท์ี1่6 แหง่

ฝร่ังเศส แวะถา่ยภาพ สะพานไมช้าเปลบรดิจ ์สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงทีม่อีายุกว่า 600 ปี ทอด ขา้มผา่น 
แม่น้ํารอยส ์สญัลักษณ์ทสํีาคัญของลูเซริน์ ตลอดสะพานประดับดว้ยภาพเขยีนทบีอกเล่าถงึประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศไดเ้ป็น อย่างด ีอสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิตามอัธยาศัยกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ทมีชีือ่เสยีงต่างๆมากมายของ

ประเทศ สวติเซอรแ์ลนด ์อาทเิชน่ ช็อคโกแลตและรา้นตัวแทนจําหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง เชน่บคุเคอเรอร,์ กุบ๊เบอ
ลนิ, เอ็มบาสซ ี

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
ลูเซริน์ - กรนิเดอวาลด ์- เลาเทอรบ์รุนเนนิ - ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - อนิเทอรรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์กรุนน ์ชมุชนเล็กๆ น่ารัก เพือ่ขึน้รถไฟสายจุงฟราวบาหเ์นน สูย่อด
เขาจุงเฟรา ซงึตลอด 2 ขา้งทาง ทา่นจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม

ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นชมความงดงามและยิง่ใหญข่องเทอืกเขาแอลป์ รถไฟจะมแีวะเปลีย่น
ขบวนรถไฟที ่สถานไีคลนไ์ชเด็ค (สถาณีทีล่น้เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสด็จประพาสเมือ่วันที ่29 พ.ค.2440) นํา
ทา่นเดนิทางต่อจนเดนิทางถงึยอดเขาจุงฟราวยอรค์ 3,454 เมตรจากระดับน้ําทะเล และไดรั้บการขนานนามว่า 
TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการ กอ่สรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้เมือ่ วันที ่21 กมุภาพันธ ์

ค.ศ.2012 ใหท้า่นเดนิชมประวัตขิองการกอ่สรา้ง นําทา่นชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเย็นบนสถานี
ตรวจวัดสภาพภูมอิากาศ SPHINX จากนัน้นําชม ถํา้นํา้แข็ง ทีไ่ดรั้บการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามกอ่น
ใหเ้วลาเดนิเล่นสบายๆ หรอื ซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลับบา้นจาก TOP OF EUROPE และสถานทีน่ี้ยังเป็นฉาก

สําคัญของละครลขิติรัก THE CROWN PRINCESS ซึง่เป็นฉากเปิดตัวของ เจา้หญงิอลชิทา่มกลางหมิะขาวที่
ปกคลุมยอดเขาทีง่ดงามและ ประทบัใจอกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) บนยอดเขา 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางลงจาก จุงฟราว ผา่น เมอืงเวนเกน้ สู ่เมอืงเลาเทน่บรุนเนน่ โดยเสน้ ทางรถไฟอกีดา้นหนึง่ 
(แวะเปลีย่น  รถไฟทสีถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสด็จเมือ่วันท"ี 29 พ.ค. 
2440) จนถงึสถานีรถไฟเมอืงเลาเทอรบ์รุนเนนิ เพือ่นําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน เมอืงทอ่งเทีย่ว

เมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดท์ีไ่ดช้ือ่ว่าม ี บรรยากาศและภูมปิระเทศสงบสวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ เนื่องจากตัองอ
ยู่ระหว่าง ทะเลสาบ 2 แหง่ คอื ทะเลสาบทนุน์และทะเลสาบเบรยีนส ์สถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําฉากใน
ละครทีใ่ชแ้ทนประเทศฮรสีอช อันเป็นดนิแดนสมมุตใินละครอกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ัง



ทัง้แฟชนั และนาฬกิาสดุหรูใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างมากมาย 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ *พรอ้มกบัชมการแสดงเป่าแตรยาว ดนดรี
และตลก 

ทีพ่กั: City Oberland หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
กรนิเดอวาลด ์- ขึน้กระเชา้ Grindelwald to First - ทะเลสาบเบรยีนซ ์- ซูรคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

จากนัน้นพทา่นเดนิทางสู ่กรนิเดอวาลด ์Grindelwald เพือ่นําทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขา Grindewald 
First โดยมคีวามสงู 2,168 เมตร พาทา่นขึน้กระเชา้น่ังชมววิ ทีส่วยงามของหบุเขาและทุง่หญา้ ซึง่บนยอดเขานี้ 
จะมกีจิกรรมดีๆ  สําหรับ นักทอ่งเทีย่วมากมายอาทเิชน่ การเดนิชมววิสวยๆ จากหนา้ผา First Cliff Walk การ

น่ังชงิชา้โหนลงเขามากบั First flyer นอกจากนัน้ ยังมเีสน้ทางเดนิเขาเพือ่ชมววิสวยๆ อกีมากมายหลายเสน้ทาง 
(Grindelwald to First  จะปิดปรบัปรุงระหวา่งวนัที ่22ต.ค.–24พ.ย. 18 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งนี ้กรุ๊ปพี
เรยีด 7-14 พ.ย. จะเปลีย่นไป ขึน้ schilthorn ยอดเขา james bond 007 แทน) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3)  

บา่ย  นําทา่นเดนิไปชม ทะเลสาบเบรยีนซ ์(LAKE BRIENZ) ซึง่อยู่ฝ่ังตะวันออกของเมอืงอนิเทอรล์าเคน จากน ้นั
นําทา่นเดนิทางไปยัง แกรนดโ์ฮเต็ล กสีบาค (GRANDHOTEL GIESS-BACH) รมิทะเลสาบเบรยีนซเ์ป็น

อาคารเกา่สรา้ง  มาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1873 ใหเ้ป็นโรงแรมทีพ่กผัอ่นหย่อนใจของ ชนช ้นัสงู แต่หลังสงครามโลกทัง้
สองคร ้งั โรงแรมก็เสือ่มโทรมจนตอ้งปิดตัวลงในปี ค.ศ. 1979 จนกระทัง้ ปี1983 จงึมผีูม้าซือ้ไว ้แลว้ บรูณะ
ซอ่มแซมจนสวยงาม (การชมบรเิวณโรงแรมแหง่นี้ขึน้อยูกบั สภาพภูมอิากาศและไดรั้บอนุญาตจากโรงแรมแลว้

เทา่นัน้) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ซูรคิ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่4) อาหารจนี 

ทีพ่กั: Holiday Inn Zurich Messe หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่7 
ทา่อากาศยานซูรคิ –  ทา่อากาศยาน อาบูดาบ ี

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่5) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

09.00  เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นทําคนืภาษ ี(Tax Refund )และมี
เวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

11.30  ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบี ้โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY074 

19.35  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบูดาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

23.30  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY406 



วนัที ่8 
ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

09.10  คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหตุ: พเีรยีดเดนิทางกลับของกรุ๊ป 21-28 พฤศจกิายน 61 จะเป็น 

EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคาํนงึถงึ
ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้น ีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทวัรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นล่วงหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั
และจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่ํา่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เม ือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้ก

กรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจา

คนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 



5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่าประกนั
วนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิ
เรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น้ําหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 US ดอล
ล่าร/์เทีย่ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอุบตัเิหตุ 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกว่า 16 ปี หรอืมากกว่า 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิทมากกว่าขอ้บงัคับ ตาม 
พ.ร.บ.ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แต่ทัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษา

เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลูกคา้มวีซีา่เชงเกน้อยู่แลว้หกัออกจากค่าทวัร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่าง  ๆ

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารย ืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณี

ใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลูกคา้และบรษิทั ฯ และเม ือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 



6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบตัเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม

พ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิค่าทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการ
เดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ดไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  

(ประเทศเยอรมนั) 

ระยะเวลาดําเนนิการยืน่ 15 วนัทาํการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุกอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่ในกลุ่มเชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควรนําไป
แสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 

2.  รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรงปัจจุบนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบและมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้ม

ตกแต่งรูป หา้มสวมแว่นสายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

3.  เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 



(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทัทีท่า่นทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจุบนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลัง

ครบกําหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้า
หยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เทา่นัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมอีายุไม่

เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลูกคา้ทีร่ะบุ
ในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (คัดลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ําลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไม่ว่าเป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรับรองจาก
มารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมาย
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองค่าใชจ่้ายใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้ง

ไปทําทีสํ่านักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลง
ลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย 
กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุร

แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลักฐานการเงนิของตัวเองหรอืของ
สามกี็ได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสาม ีเป็นภาษาอังกฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-

นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปัจจุบนั) 

ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภู่มลํิาเนา 

แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ่้าย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของ
บญัชอีอกค่าใชจ่้ายใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาอังกฤษ ไม่เกนิ 14 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก

จดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายและการกลับมาทํางานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตุผลที่
จัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูย ืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถกูตอ้ง เนื่องจากเป็น

ขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่
คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีก

สมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะ
สง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนทา่น
จัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กนั 



กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของสถานทตู
เรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ต่อทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 



  



 

  

  

 


