
 

 

 

 

CODE: EY97 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 8วนั 5คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                     
 

เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 
พกัออสเตรยี 1 คนื เยอรมนั 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื  

 ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
 ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญล่ าดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์The Sound Of Music  

 อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ตัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ ้าอนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof)  

 มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจัตรัุสมาเรยีนพลัทซ ์

 เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรัฐบาวาเรยี ของเยอรมน ีชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
 เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนทีีต่ดิอนัดับ BEST OF THE ALPS 

 ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ 
 เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผัสความงามของ น ้าตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   

 แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น่ังโรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

 ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรัฐลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลัก สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายกุวา่ 670 ปี 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์Etihad Airways (EY) 

 

 

 



วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

25 ม.ิย. - 2 ก.ค. 61 59,900  

 

 (เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 50% ของราคา

ทัวร ์

12,500 25  

5 - 12 ก.ค. 61 59,900 12,500 25  

19 - 26 ก.ค. 61 59,900 12,500 25  

12 – 19 ก.ย. 61 59,900 12,500 25  

26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61 59,900 12,500 25  

10 – 17 ต.ค. 61 59,900 12,500 25  

7 – 14 พ.ย. 61 59,900 12,500 25  

*21 – 28 พ.ย. 61 59,900 12,500 25  

7 – 14 ธ.ค. 61 59,900 12,500 25  

27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 72,900 14,000 25  

**ราคาทวัร์รวมวีซ่าแล้ว** 

 
 
 FLIGHT  
DEPARTURE: EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 // EY005 AUH-MUC 02.40-07.00+1 
RETURN:        EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 
 
*หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 21-28 พฤศจกิายน 61 ไฟลท์ขากลบัจะเป็น  
                    EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

 

วนัทีห่นึง่     กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

 
15.00น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่าง

ประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมี
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็ก
กระเป๋า 

18.25น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 
22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
วนัทีส่อง    สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิมวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์รูก์ 

                   อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 
02.40 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 
07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดูหนาวจะ6ชัว่โมง กรุณา
ปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าท่าน
ออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสูฮ่ลัลส์ตทัท ์
(Hallstatt) (ระยะทาง207กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตัง้อยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขา
และป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด อยูใ่นเขตซาลซกัมเมอรก์ทุ 
(Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขาและมทีะเลสาบมากมายถงึ 76 แห่ง 
กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีและไดช้ือ่ว่าเมอืง
รมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้ว่าเป็นไขม่กุ
แห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืน
หนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของที่
ระลกึไดต้ามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) ตลอดเสน้ทางมวีวิ

ทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มี
เนินภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น า
ท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมือง
ศูนย์กลางการคา้ที่ส าคัญของออสเตรียดว้ย ตัว
เมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหมแ่ละฝ่ังเมอืงเกา่ 



โดยมแีมน่ ้าซาลซคั (Salzach)ไหลผา่นกลางเมอืงและมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเกา่ไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมอืงนีย้งัเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นาม
ว่าวูลฟ์กังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานทีถ่่ายท าของภาพยนตรเ์รือ่ง The 
Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลลวีูด น าท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวัง
มริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดัง ใหท้า่นเก็บบนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลสซ์คัสู่

ย่านเมอืงเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมอืงเก่า ใหท้่านถ่ายรูป 
ตอ่จากนัน้น าทา่นชม บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศัย
อยูใ่นบา้นหลังนีม้ากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลงัหนึง่ บา้นหลังนีถ้กูดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปัจจบุนั ไม่
ไกลจากกนัเป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) คอืจัตรัุสสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่จกลางยา่นเมอืงเกา่อยูใ่กลม้หา
วหิารแหง่เมอืงซาลซบ์รูก์( Salzburg Cathedral) มนี ้าพสุไตลบ์าโรก เป็นจดุเดน่ของบรเิวณนี ้แลว้อสิระใหท้่านชม
รา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยู่ตรงจัตุรัสกลางเมอืง
เดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็
เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรุนน์เมอืงนี้ของฝากของทีร่ะลกึต่างๆก็โมสารท์ไปหมด เพราะ
ไมว่า่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์เกอืบทัง้หมด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

       ทีพ่กั: Star Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีส่าม        ซาลซบ์รูก์ - อนิสบ์รคุ - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ 
                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

น าท่ านออกเดินทางสู่  อินส์บรุค  ( Innsbruck) 

(ระยะทาง189กม.ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวง
ของแควน้ทีโรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเที่ยวของ
ประเทศออสเตรีย ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น า้อนิ ซึง่ค าวา่อนิส์

บรูคนัน้ แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอนิ มลีักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคา
ทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ
เมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเกา่ สรา้งขึน้โดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 
ในช่วงตน้ศตวรรษ  ที่ 15 
ส า ห รั บ เ ป็ น ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง
ผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนั้น

ท่านสามารถเดินสู่ถนนสาย
หลกัของเมืองมาเรีย เท
เ รส เซียน  ซตราส เซอ
(Maria-Theresien-Strasse) 
เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงามยังคงไดร้ับกา รรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ ตวัอาอาคารมสีเีหมอืน
ลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ท่านสมารถน่ังจบิกาแฟ
ชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวานชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝาก
คนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มชิ-พารเ์ทนไครเ์ช่น (Garmisch-
Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงตากอากาศ
เล็ก ๆ ตัง้อยูท่างตอนใตข้องมวินคิ ประเทศเยอรมน ีทีอ่ยูใ่กลเ้ทอืกเขา
แอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมอืงเดียวของ
เยอรมนีทีต่ดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมอืงน่ารักทีเ่ต็ม
ไปดว้ยภาพวาดบนก าแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามประทับใจที่
สวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่  

 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 



วนัทีส่ ี ่       การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่  - เสน้ทางฟสุเซน่-โฮเฮนชวานเกา -  มวินคิ                  
                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

ท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau 
หนึ่งในเมอืงบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่บรรยากาศแสน
สบาย(ระยะทาง 63 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี น าทา่นเดนิทางขึน้รถมนิบิสัเพือ่
ขึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle ตน้แบบ
ของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนเนนิเขาสูงทีส่รา้ง
จากบัญชาของกษัตรยิล์ุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ที่ตอ้งการสรา้ง
ปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดรั้บการ
ตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์  ซ ึง่เป็นนัก
ประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้อง
ประเทศเยอรมน  ีและเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรยี 
(ระยะทาง 120 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมอืงที่ใหญ่เป็น
อนัดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และ
เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนติด
เทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย
กษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศ
เยอรมนีจงึมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทัง้
ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซลและเบยีร ์น าท่านสู่บรเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) ยา่นเมอืงเกา่ทีม่ี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทีส่าคัญของมวินคิ เซน่ ศาลาว่าการเกา่ในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่
พระทีม่รีปูแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี 

 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich-City East หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้        มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen                 
                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

ทา่นเดนิทางสู ่ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ย
ขนุเขา(ระยะทาง 379 กม.ใชเ้วลา 5 ชม.)  ทีต่ัง้อยู่ในเขตของป่าด าตอน
ใต ้(South Black Forest) ทีป่กคลมุไปดว้ยป่าสนยนืตน้นับหมืน่ไร่ของ
เยอรมนี ททิเิช ่ยังเป็นตน้ก าเนดิของนาฬกิากุก๊กทูีม่ชี ือ่เสยีงดว้ย จุดเดน่
ของทีน่ี่คอืทะเลสาบททิเิซ่สถานทีท่่องเที่ยวทีส่ าคัญทีต่ดิอันดับความ
สวยงามในยโุรป ทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้ม
ทะเลสาบแหง่นี้ไว ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

บา่ย น าท่านล่องเรอืชมทะเลสาบททิเิซ ่ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติ
อยา่งใกลช้ดิชมธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบและหมู่บา้นททิเิซท่ีเ่ป็น
แหลง่พักผ่อนตากอากาศชือ่ดังของเยอรมนี จากนัน้น าท่านชมนาฬกิา
กุ๊กกู Cuckoo clocks สนิคา้พืน้เมอืงใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเดนิ
เลอืกซือ้ นาฬกิากุ๊กก ูและงานไมแ้กะสลักต่างๆ ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ
เยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าด าดว้ย  

 หมายเหต:ุ รายการลอ่งเรอืเป็นบรกิารแถมอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งงด
การล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ทีไ่ม่เอือ้อ านวย หรือ
เป็นชว่งเทศกาลส าคัญตา่งๆทีค่วิเต็มกอ่นและชว่งทีเ่รอืปิดใหบ้รกิารในแตล่ะชว่งฤดกูาลซึง่อาจเร็วกว่าปกต ิ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขอเงนิคนืได)้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 35กม.ใชเ้วลา45นาท)ี  เพือ่น าทา่น
เขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  



(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก      Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์                    

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนอืของแมน่ ้าไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลา 1
ชม.)  เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเน
ซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสคิ น าท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ 
น า้ตกไรน ์ Rhein fall น ้าตกทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในยโุรป  ชมความแรงของ
กระแสน ้าทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน ้าใหท้่านสัมผัสอากาศบรสิทุธิ ์และโอบลอ้ม
ดว้ยตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทั่วบริเวณ น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบริก์ 
(Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใชเ้วลา 2ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู 
อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสงูสดุ
ในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสูงประมาณ 
3,020 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่
เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ที่
ทา่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชม
ถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระ
ใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) Asian Set Menu 

 
บา่ย หลังอาหารเทีย่งน าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานดีา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)  เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม

อนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี  จากนัน้พา
ทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่ง
กลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  ซึง่มคีวามยาว
ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่ี
หลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว
สะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้

ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 
 สมควรแกเ่วลาน า้ทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กัแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีเ่จ็ด      ลเูซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี 

                  อาหาร เชา้ 

 
07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที1่4) 



สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
09.00น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ป

ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
11.30น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบี ้โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY074 
19.35น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
23.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY406 
 
วนัทีแ่ปด         ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.10 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกลบัของกรุป๊ 21-28 พฤศจกิายน 61 จะเป็น  
       EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

***************************************** 
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 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-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 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และค่า
ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่าย
การบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น ้าหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 
US ดอลลา่ร/์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. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล 



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 (ประเทศเยอรมนั) 

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 หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดับ ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ย
จากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
 

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 ภาษาองักฤษ 
 
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 
 
5.1ส 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** 

 

a. 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. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่งถกูตอ้ง เนือ่งจาก
เป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู 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 าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

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) 
     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ .............................................................. 

   บตัรเครดติ    
   เงนิสด 

 



** 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 
 
 

 


