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เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์7วนั 4คนื 
◊ โปรแกรมสดุพเิศษ!!! เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ ◊ 

●◊> เทีย่วฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
●◊> ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) บา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music  

●◊> อนิสบ์รคุ (InnsBruck) ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof) สญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงอนิสบ์รคุ 

●◊> มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์ BMW Welt  สนามอลัลอินัซอ์ารนีา่  

●◊> เมอืงโฮเอนิชวงัเกา (Hohenschwangau) ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
●◊> ฟสุเซน่ (Füssen) เมอืงเล็กๆนา่รกั มตีกึอาคารทีม่สีสีนัสวยงามเหมอืนกบัลกูกวาด  

●◊> ลเูซริน์ (Lucerne) ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ชมสะพานไมช้าเปล  

●◊> แองเกลิเบริก์ (Engelberg) น ัง่เคเบิล้คารส์ูย่อดเขาทติลสิ 

●◊> ซูรคิ ( Zurich) เมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในสวสิ และมแีมน่ า้ลมิมตัเป็นแมน่ า้ทีใ่หญท่ีส่ดุ 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

18 -24 ต.ค. 60 49,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 17,000 บาท) 

10,500 25  

30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60 49,900 10,500 25  

**ราคาทวัร์รวมวีซ่าแล้ว** 



 
วนัทีห่นึง่         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

15.00น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

18.05น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 
22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
 
วนัทีส่อง    สนามบนิมวินคิ – สนามอลัลอินัซอ์ารนีา่ - BMW Welt – จตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์– ซาลซบ์รูก์ - สวนมริาเบล – 

                บา้นเกดิโมสารท์ – จตัรุสัเรสซเิดนท ์  อาหารเทีย่ง,เย็น 

 
02.15 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 
06.06 น. เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่

ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดูหนาวจะ6
ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) น าท่านเดินทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่
ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรฐับาวา
เรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอร์ลนิและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของ
ยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคย
เป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิ์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเขา้
เ ป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชือ่ ซึง่
ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  จากนั้นน าท่าน

เดินทางไปถ่ายรูปดา้นหน้า 
สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์อารี
นา่ และน าทา่นผา่นชมบรเิวณ
สนามกีฬาโอลิมปิคที่ม ิวนิ
คไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ
เมือ่ปี ค.ศ. 1972 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่BMW WELT (ถา่ยรูป) 
อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ทีอ่อกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดง
รถยนตร์ุน่ใหมท่กุรุน่ของบเีอ็มดับบลวิ ใหท้า่นเดนิเลน่ เลอืกซือ้ของที่
ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนั้นน าท่านสู่บริเวณจตัุรสัมา
เรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) ยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ที่สาคัญของมวินิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศลิปะ
โกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่ใหท้า่น
ไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึและชอ้ปป้ิง 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่) 

 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมือง  ซาลซ์บูร ์ก  (Salzburg) 

ประเทศออสเตรยี ตลอดเสน้ทางมวีวิทวิทัศน์สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญา้สลับ
ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าท่านเดนิชมเมอืงซาลบรูก์ที่
มชี ือ่เสยีงในเรือ่งสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยงัเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็น
เมืองศูนย์กลางการคา้ที่ส าคัญของออสเตรียดว้ย ตัว
เมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหมแ่ละฝ่ังเมอืงเกา่ โดย
มีแม่น ้ าซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมี
อาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเก่าไดรั้บ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1997 เมอืงนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท
(Wolfgang AmadeusMozart)และยังเป็นสถานทีถ่่าย
ท าของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music 
ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญ่ฮอลลวีูด น าท่านชมสวนมริา
เบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่ี



การจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ด่งดัง ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าท่านขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืง
เกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเด่นอยูบ่นเนนิเหนือเมอืงเกา่ ใหท้่านถ่ายรูป ต่อจากนัน้น า
ทา่นชม บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศัยอยูใ่นบา้น
หลังนีม้ากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลังหนึง่ บา้นหลังนี้ถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน ไมไ่กลจาก
กันเป็น จตัุรสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) คอืจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่จกลางย่านเมอืงเก่าอยู่ใกลม้หา
วหิารแหง่เมอืงซาลซบ์รูก์( Salzburg Cathedral) มนี ้าพสุไตลบ์าโรก เป็นจดุเดน่ของบรเิวณนี ้แลว้อสิระใหท้่าน
ชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืง
เดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็
เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรุนน์เมอืงนี้ดูๆ อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่่าช็อกโกแลต
ของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์ไปหมดทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่) หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

        ทีพ่กั: Holliday Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่าม        ซาลซบ์รูก์ - ฮลัลส์ตทัท ์– อนิสบ์รคุ – หลงัคาทองค า - ถนนมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ   
                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น าทา่นออกเดนิทางสูฮ่ลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุ
กว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็น
เมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีอยูใ่นเขตซาลซกมัเมอรก์ุท (Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขาและมทีะเลสาบ
มากมายถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO 
Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน จากนัน้อสิระใหท้่านได ้
เดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่อนิสบ์รุค (InnsBruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเที่ยวของ

ประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้อนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอนิ มลีักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่
ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองค า(Golden Roof) เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของเมอืงอนิสบ์รคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืง
เกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัน้

ทา่นสามารถเดนิสูถ่นนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ (Maria-Theresien- Strasse ) 
เมืองทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคที่แสนงดงาม ยังคงไดร้ับการรักษาใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมีสี

เหมอืนลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ท่านสมารถน่ัง



จบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ ขนมหวานช็อกโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่
เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  (มือ้ที5่) หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

  ทีพ่กั: Ramada Innsbruck Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่         อนิสบ์รคู - เมอืงโฮเอนิชวงัเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- ฟุสเซน่ - ซูรคิ 

                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) ระยะทาง 113 

กม.เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 
เพื่อน าท่านเดนิทางขึน้โดยซัตเติล้บัสสู่ปราสาทใหท้่านชมความสวยงามของ 
ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ช ไ ต น ์
Neuschwanstein Castle) น าชม 

ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา
ในดิสนีย ์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอย
ชวานสไตน ์ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา
ดุจปราสาทในเทพนิยาย  ซึ่ง เ ป็น
ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที่ 2 หรือ 
เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดาร  

ของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร์ ซ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรด
ปรานยิง่ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซน่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) 
บา่ย หลังอาหารน าทา่นเดนิทางชมตัวเมอืงฟุสเซน ฟุสเซน (Füssen) ตัง้อยูท่าง

ตอนใตข้องเยอรมัน เป็นเมอืงทีใ่กลก้ับประเทศออสเตรยี ฟสุเซน่เป็นเมอืงเก่า
มาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมันเป็นที่ตัง้ปราสาทของกษั  ตรยิบ์าวาเรีย มสี ิง่ที่น่า
สังเกตุอีกออย่างคือตัวตกึหรือบา้นช่องนั้นของทัง้เมืองจะมีหลากสีสันมาก
เหมอืนกบัลกูกวาดสสีวยๆทัง้เมอืง สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ 
สวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 229 กม.) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในสวสิ 
และมแีม่น ้าลมิมัตเป็นแม่น ้ าทีใ่หญ่ทีส่ ุด เมอืงซรูคิไม่ใชเ่มอืงหลวงของ
ประเทศ แต่มชี ือ่เสยีงระดับโลกและเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร 
และวัฒนธรรมของประเทศ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที8่)  

  ทีพ่กั: Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้         ซูรคิ - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - สงิโตแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – ซูรคิ 

                      อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ 

สวติเซอรแ์ลนด์ (350 KM 4.30 Hr.)  
ทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพือ่เดนิทาง
ขึน้สู่ ยอดเขาทติลสิ ทีร่ะดับ ความสูง 
3,020 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง 
ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที่
เรยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ
ในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะได ้
ขึน้ชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขา
แอลป์  ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และใหท้านเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF 
WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร 
ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที1่0) 

 
บา่ย หลังอาหารเทีย่งน าท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นล่างและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงทอ่งเทีย่วยอด

นยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดท์ีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาจากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying 
Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจาก
การปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
แม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน
ยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่น
ไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

เป็นตน้ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิเพือ่เขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัทีห่ก      สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ      อาหาร เชา้ 

 
06.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที1่1) 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ (ระยะทาง 70กม. 50 นาท)ี เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
09.30น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้่านท าคนืภาษ ี(Tax Refund ) และ ม ี
                  เวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
11.20น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบี ้โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY074 
19.25น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
23.40น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY406 
วนัทีเ่จ็ด         ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

***************************************** 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
 
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 



 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่า
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่าย
การบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น ้าหนัก23กก. ราคา 180 US ดอล
ลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  



3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศออสเตรยี) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1. พาสปอรต์ ทีย่งัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุาน าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมี
จ านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
น าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวม
แวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยโุรป หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิห ้
ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยโุรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบชุือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขตที่
ท าเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา 
แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีล่กูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย    ) BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบชุือ่เจา้ของบัญช ีและบคุคลที่

เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 
  



6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถูกตอ้ง เนื่องจากเป็น
ขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมดัจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศออสเตรยี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 
 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ………………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
            กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

         สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี ………………………………..…………. 
 
            เชค็เดนิทาง       เงนิสด 



            บตัรเครดติ       ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

  ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้
 
** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 


