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EY97 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์
เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 8

วนั 5คนื 

เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 
พกัออสเตรยี 1 คนื เยอรมนั 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื 

ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดก
โลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญล่ําดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ 
สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตร ์The Sound Of Music  
อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ต ัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ํา้อนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขา
แอลป์ ชมหลงัคาทองคํา(Golden Roof)  
มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์
เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรฐับาวาเรยี ของเยอรมน ีชมความ
สวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ช่น (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของ
เยอรมนทีีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS 
ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิี่



สวยงามรมิทะเลสาบ 
เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผสัความงามของ นํา้ตกไรน ์Rhein fall 
นํา้ตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   
แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆต ัง้อยูบ่นเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ 
น ัง่โรแตร ์เคเบ ิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 
ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรฐัลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายกุวา่ 670 ปี 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบูดาบ ี

2  
สนามบนิอาบูดาบ ี- สนามบนิมวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์ูรก์ 

3  
ซาลซบ์ูรก์ - อนิสบ์รุค - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ 

4  
การม์ชิ - พารเ์ทนไครเ์ชน่ - เสน้ทางฟสุเซน่-โฮเฮนชวานเกา - มวินคิ 

5  
มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen 

6  
Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – นํา้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - ลูเซริน์ 

7  
ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบูดาบ ี

8  
ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

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

07 - 14 Nov 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

21 - 28 Nov 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

07 - 14 Dec 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

27 Dec 2018 - 03 Jan 2019  72,900  72,900 72,900 36,450 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 – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์ูรก์ 

02.40  ออกเดนิทางต่อโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 

07.00  เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดู

หนาวจะ6ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําทา่นออกเดนิทางเขา้สู่

พรมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสูฮ่ลัลส์ตทัท ์(Hallstatt)(ระยะทาง207กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) หมูบ่า้น
มรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบั

ภาพวาด อยู่ในเขตซาลซกมัเมอรก์ทุ (Salzkammergut) เขตทีม่ภีูเขาและมทีะเลสาบมากมายถงึ 76 แหง่ กล่าว
กนัว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีและไดช้ือ่ว่าเมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ออสเตรยีใหฉ้ายา
เมอืงนี้ว่าเป็นไข่มุกแหง่ออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่ว

ชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์หง่ความฝัน จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นถา่ยรูปกบัเมอืงนอ้ยน่ารักหรอื
เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย     นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) ตลอด
เสน้ทางมวีวิทวิทศัน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรยี มเีนนิภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่น
เดนิชมเมอืงซาลบรูก์ทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีและยังเป็นเมอืง

มรดกโลกและเป็นเมอืงศูนยก์ลางการคา้ทีสํ่าคัญของออสเตรยีดว้ย ตัวเมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหม่และฝ่ัง
เมอืงเกา่ โดยมแีม่น้ําซาลซคั (Salzach)ไหลผา่นกลางเมอืงและมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืง
เกา่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมอืงนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอก

ในศตวรรษที ่18 นามว่าวูลฟ์กงัอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานทีถ่า่ยทํา
ของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ิง่ใหญฮ่อลลวีูด นําทา่นชมสวนมริาเบล 
(Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ด่งดัง ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพ

ประทบัใจ จากนัน้นําทา่นขา้มแม่น้ําซาลสซ์คัสูย่่านเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้
โดดเด่นอยู่บนเนนิเหนือเมอืงเกา่ ใหท้า่นถา่ยรูป ต่อจากนัน้นําทา่นชม บา้นเลขที ่9 ถนน 
Getreidegasse บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศัยอยู่ในบา้นหลังนี้มากกว่า 20 ปี 

ต่อมาเขายา้ยไปอยู่อกีหลังหนึง่ บา้นหลังนี้ถกูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบนั ไม่ไกลจากกนัเป็น 
จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) คอืจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่จกลางย่านเมอืงเกา่อยู่ใกลม้หาวหิาร
แหง่เมอืงซาลซบ์ูรก์( Salzburg Cathedral) มน้ํีาพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบรเิวณนี้ แลว้อสิระใหท้า่น
ชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยู่ตรงจัตุรัส

กลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี 
ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรุนน์เมอืงนี้ของฝากของทีร่ะลกึต่างๆก็โม
สารท์ไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอย่างก็ตรารูปโมสารท์เกอืบทัง้หมด 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารจนี หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Star Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 
ซาลซบ์ูรก์ - อนิสบ์รุค - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่อนิสบ์รุค (Innsbruck)(ระยะทาง189กม.ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของแควน้

ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําอนิ ซึง่คําว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่า
สะพานแหง่แม่น้ําอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองคาํ (Golden 
Roof) เป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 

ในชว่งตน้ศตวรรษ ที ่15 สําหรับเป็นทีป่ระทบัของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัน้ทา่นสามารถเดนิสูถ่นนสายหลัก
ของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์า
รอคทีแ่สนงดงามยังคงไดรั้บกา รรักษาใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมสีเีหมอืนลูกกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่ห์

ทีทํ่าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ทา่นสมารถน่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอื
สามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวานช็อกโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ย
อสิระใหท้า่นตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 



บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch-Partenkirchen)(ระยะทาง 65 กม.ใชเ้วลา 
1 ชม.) เมอืงตากอากาศเล็กๆ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมวินคิ ประเทศเยอรมนี ทีอ่ยู่ใกลเ้ทอืกเขาแอลป์ ในเขตที่
เรยีกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมอืงน่ารักที่
เต็มไปดว้ยภาพวาดบนกําแพง ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความงามประทบัใจทีส่วยงาม 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่ หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่4 
การม์ชิ - พารเ์ทนไครเ์ชน่ - เสน้ทางฟสุเซน่-โฮเฮนชวานเกา - มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

ทา่นเดนิทางสู ่ฟสุเซน่-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึง่ในเมอืงบนเสน้ทางถนนสายโร

แมนตกิของเยอรมันทีบ่รรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี นําทา่นเดนิทางขึน้รถมนิบิสัเพือ่ขึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานส
ไตน ์Neuschwanstein Castle ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนเนนิเขาสงูที่

สรา้งจากบญัชาของกษัตรยิล์ุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชมความ
วจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์ซึง่เป็นนัก
ประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี 
(ระยะทาง 120 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) 

และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคั่งทีส่ดุของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระ
ปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
เป็นของตัวเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล

และเบยีร ์นําทา่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) ย่านเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็น
สญัลักษณ์ทีส่าคัญของมวินคิ เซน่ ศาลาว่าการเกา่ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่พระทีม่รูีปแบบ
คลา้ยหวัหอมใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึและชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich-City East หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 
มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

ทา่นเดนิทางสู ่ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขุนเขา(ระยะทาง 379 กม.ใชเ้วลา 5 

ชม.) ทีต่ัง้อยู่ในเขตของป่าดําตอนใต ้(South Black Forest) ทีป่กคลุมไปดว้ยป่าสนยนืตน้นับหมืน่ไร่ของ
เยอรมนี ททิเิช ่ยังเป็นตน้กําเนดิของนาฬกิากุก๊กทูีม่ชีือ่เสยีงดว้ย จุดเด่นของทีน่ี่คอืทะเลสาบททิเิซส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วทีสํ่าคัญทีต่ดิอันดับความสวยงามในยุโรป ทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้ม

ทะเลสาบแหง่นี้ไว ้



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

บา่ย  นําทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบททิเิซ ่Lake Titisee สมัผสักบัธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิชมธรรมชาตทิีส่วยงามรมิ
ทะเลสาบและหมู่บา้นททิเิซท่ีเ่ป็นแหล่งพักผอ่นตากอากาศชือ่ดังของเยอรมนี จากนัน้นําทา่นชมนาฬกิากุ๊กกู 

Cuckoo clocks สนิคา้พืน้เมอืงใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเดนิเลอืกซือ้ นาฬกิากุ๊กก ูและงานไมแ้กะสลักต่างๆ 
ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลักษณ์ของชาวป่าดําดว้ย 

หมายเหต:ุ รายการล่องเรอืเป็นบรกิารแถมอาจมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งงดการล่องเรอือันเนื่องมาจากสภาพลม 

ฟ้า อากาศ ทีไ่ม่เอือ้อํานวย หรอืเป็นชว่งเทศกาลสําคัญต่างๆทีค่วิเต็มกอ่นและชว่งทีเ่รอืปิดใหบ้รกิารในแต่ละ
ชว่งฤดูกาลซึง่อาจเร็วกว่าปกต ิทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถขอเงนิคนืได)้ 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ 

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 35กม.ใชเ้วลา45นาท)ี เพือ่นํา

ทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – นํา้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - ลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ําไรน์ (ระยะทาง 55 

ก.ม. ใชเ้วลา 1ชม.)  เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอาคาร
สไตลค์ลาสสคิ นําทา่นเทีย่วชมและสมัผสัความงามของ นํา้ตกไรน ์Rhein fall น้ําตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุใน
ยุโรป  ชมความแรงของกระแสน้ําทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน้ําใหท้า่นสมัผสัอากาศบรสิทุธิ ์และโอบลอ้มดว้ย

ตน้ไมใ้หญเ่รยีงรายทัว่บรเิวณ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ (Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใช ้

เวลา 2ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขา
แอลป์ จุดสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือ

ระดับน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะได ้
สมัผสักบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่า่นสามารถดูววิได ้360องศาในขณะที่
เคลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ้ําแข็งทีส่วยงาม และเดนิ

เล่นถา่ยรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 
ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระให ้
ทา่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) Asian Set Menu 

บา่ย  หลังอาหารเทีย่งนําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่างและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืง
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.

ใชเ้วลา40นาท)ี จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิ
ธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ํา้รอยส ์

(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
ยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว
สะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง

, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อาหารคํ่าอสิระตามอัธยาศัย สมควรแก่
เวลาน้ําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 



 

วนัที ่7 
ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบูดาบ ี

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่4) 

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

09.00  เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นทําคนืภาษ ี(Tax Refund )และมี
เวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

11.30  ออกเดนิทางสูอ่าบูดาบี ้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. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ 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** 

  



 



 

  

 


