
 

 

 

 

CODE: EY98 ตามรอยละครลขิติรกั THE CROWN PRINCESS  8วนั 5คนื 

 
 

EY98 : สวสิเซอรแ์ลนด ์เยอรมนั (ฮารซีอส) 8วนั5คนื 
ขึน้ 2 เขา Jungfrau Top Of Europe และ Grindewald First 

ทรปิพเิศษ ตามรอยละครดงั ลขิติรกั THE CROWN PRINCESS   
เร ือ่งราวของละครดงั  องคห์ญงิรชัทายาทผูถ้กูปองรา้ยหมายชวีติ เพือ่อ านาจและราชบลัลงัค ์มริูเ้ลยวา่เป็นผูใ้ดที่
ส ัง่การ ตอ้งหลบหนซีอ่นตวั  ไดพ้บกบันายทหารนาวกิโยธนิประจ าหนว่ยรบพเิศษเป็นบอดีก้ารด์ ทีม่าเจอกนัโดย  
ความบงัเอญิหรอืพรหมลขิติ ท ัง้คูร่ว่มเป็นรว่มตายในการตอ่สูก้บัผูห้มายปองรา้ย จนกลายมาเป็นความรกั ฮรสีอซ  
เป็นประเทศทีส่มมมุต ิในละคร โดยใชส้ถานทีถ่า่ยท าในประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และเยอรมนั  ทีท่างผูจ้ดัละครได้
เลอืกสถานทีท่ ีส่วยงามและขึน้ชือ่ เป็นโลวเคช ัน่ของละครเรือ่งนี ้ซึง่แตล่ะสถานทีไ่ดร้วบรวมมาในโปรแกรมนี ้ท ีเ่รา

จะน าคณุไปสมัผสั  

เดนิทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY)  บนิเขา้มวินคิและบนิกกลบัจากซูรคิ 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

7 – 14 พ.ย. 61 59,900 
(เด็กไมเ่กนิ 2 ขวบ/Infant 

50% ของราคาทวัร)์ 

12,500 25  

*21 – 28 พ.ย. 61 59,900 12,500 25  

7 – 14 ธ.ค. 61 59,900 12,500 25  

 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 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ–  ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี    

15.00น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศขาออกช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมี
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็ก
กระเป๋า 

 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
18.25น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 
22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
 
วนัทีส่อง    สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิมวินคิ –ชมเมอืง– ปราสาทโฮเฮนชวานเกา – ฟุสเซน่            อาหาร เทีย่ง,เย็น 
02.40น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005  
07.00น. เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดหูนาวจะ6

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองมวินิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศ
เยอรมน ีระยะทาง 127 กม. และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยัง
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและ
ฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งค่ังที่สุดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนติด
เทอืกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์า
กอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่ง
ชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์น าท่าน
เทีย่วชมไฮไลทเ์ดน่ของเมอืงถา่ยรปูดา้นนอก ไมว่า่จะเป็น อลอินัซ ์

อารนี่า (Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ไดรั้บฉายาว่าเป็นเรือ
ยาง ดว้ยรูปร่างลักษณะทีด่จูะคลา้ยเรอืยาง สามารถจุผูเ้ขา้ชมไดม้ากถงึ
ประมาณ 70,000 ทีน่ั่ง และใชเ้ป็นสนามส าหรับการซอ้มและแขง่ของทมี
ชาตเิยอรมนี นอกจากนี้ อลอิันซ ์อารน่ีา ยังมสีสีันจากการเปลีย่นสไีปมา
ไดเ้พราะสรา้งจากวัสดุชนิดเดียวกับที่ใชใ้นการสรา้งยานอวกาศของ
องคก์ารนาซา่อกีดว้ย โอลมิปิกทาวเวอร ์(Olympic Tower) หอคอย
สัญญาณวทิยแุละโทรทัศน์ทีส่งูถงึ 291 เมตร โดดเดน่เหนือเมอืงมวินคิ 
ดา้นบนเป็นทัง้จุดชมววิแบบ 360 องศา รา้นอาหารและพพิธิภัณฑ ์ มา
เรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) จัตรัุสกลางใจเมอืงในเขตเมอืงเกา่ทีเ่ป็น
เหมอืนจดุเริม่ตน้ของการท าความรูจั้กกับมวินคิ ปัจจุบันทีเ่ห็นเป็นเหมอืน
พืน้ทีส่ าหรับงานพธิตีา่งๆ ทีส่ าคัญของเมอืง บรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลัสซน์ี้
ทา่นจะไดเ้ห็น ศาลาวา่การใหม ่(New Town Hall) ทีไ่ดใ้ชท้ าการแทน

http://bit.ly/2NMk5YE


ศาลาวา่การเกา่ตัง้แตปี่ 1874 สงัเกตไดง้า่ยดว้ยหอคอยแหลมสงูและการออกแบบและตกแตง่อยา่งประณีต ศาลาวา่การ
เกา่ (Old Town Hall) ตัง้อยูใ่นบรเิวณจัตรัุสมาเรยีนพลัสซ ์อาคารสขีาวสะอาดหลังนี้เป็นศาลาวา่การของเมอืงมวินคิมา
ตัง้แตปี่ 1310 แมจ้ะผา่นมากวา่ 700 ปี แตก็่ยังสวยและสงา่ดว้ยศลิปะสไตลโ์กธคิ ถา่ยรปูดา้นนอก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่) อาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮเอ ินชวงัเกา (Hohenschwangau) 

(ระยะทาง113 กม. ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เมอืงเล็กๆที ่สวยงามบรเิวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย  น าท่านเดินทางขึ้นสู ่
ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาทที่
สรา้งโดยกษัตรยิแ์มกซมิเิลีย่นที2่ ปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นปราสาทสี

เหลอืงอรา่มทีต่ัง้บนเนนิเขาฝ่ังตรงขา้มกบัปราสาทนอย  ชวานสไตน ์และ
เป็นปราสาททีพ่ระเจา้  ลคุวกิที ่2 แห่งบาวาเรยีประทับเมือ่ยังทรงพระ
เยาว ์น าทา่นเขา้ชมภายในปราสาททีไ่ดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามและ
เป็นหนึง่ในฉากการถา่ยท าละครดงั จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืง
ฟสุเซ่น ( ระยะทาง 4 กม. ใชเ้วลา 15นาท)ี เมอืงสวยทีต่ัง้อยูบ่นถนน
สายโรแมนตกิ ทีอ่าคารบา้นเรอืนมคีวามสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

       ทีพ่กั: Euro Park หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่าม        ฟุสเซน่ – ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ – เอททลั –ฟุสเซน่                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่)  

น าท่านเดนิทางไปเขา้ชม ปราสาทลนิเดอฮอฟ (Linderhof Castle) 
(ระยะทาง 45 กม. ใชเ้วลา 1ชม.) ทีต่ัง้อยู่กลางหุบเขากลาสวังกท์าล 
เป็นอกีหนึง่ปราสาทของพระเจา้ลคุวคิที ่2 แหง่บาวาเรยี ทีใ่ชส่ถาปัตยกรรม
แบบบาร็อค-ร็อคโกโก ้อกีหนึ่งโลเคชั่นของละครดัง เป็นปราสาทเดียวที่
สรา้งเสร็จตามพระประสงค์ของกษัตริย์ลุดวคิที่ 2 ที่พระองค์ตอ้งการจะ
ประทับใน  ปราสาทแห่งนี้หลังจากสละราชสมบัต ิน่านเขา้ชมภายในตัว
ปราสาททีไ่ดรั้บการตกแตง่ไดอ้ยา่งสวยงามและทันสมัย และมเีวลาใหท้า่น
เดนิเลน่ ถา่ยรปูบรเิวณรอบนอกและเขตอทุยานทีส่วยงาม  

  
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี4่)  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเอททลั (ETTAL) (ระยะทาง 12 กม.ใชเ้วลา 15 

นาท.ี) น าทา่นเขา้ชมส านกัสงฆแ์หง่เมอืงเอททลั (Ettal Abbey) ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน 
ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้เป็นโลเคชัน่ทีส่ าคัญของละคร ทีน่ ามาเป็นดา้น
นอกของพระราชวัง ใหเ้วลาท่านเดนิเลน่ถ่ายรูปอย่างเต็มอิม่  กอ่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงฟุส
เซน่ (ระยะทาง52กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงปลายทางสดุทา้ยของถนนสายโรแมนตกิ ตัง้อยู่
ในแควา้นบาวาเรยี น าทา่นเดนิทางไปยังสถาณทีถ่า่ยท าฉากบนถนน
กลางเมืองและสถาณที่
ส าคัญที่เปิดใหท้างกอง
ละครเขา้ไปถ่ายท าคือ
หอ้งสมุดใน พพิธิภณัฑ์
เ มือ ง ฟุ ส เ ซ่ น  (THE 

MUSEUM OF FUSSEN) ทีต่ัง้อยูบ่นปีกอกีดา้นหนึ่ง
ของอาคารทีเ่คยเป็นอารามเบเนดคิแห่งเซนตม์ังค ์และ 
โบสถ ์  เกออสิ สปิตาล  ในยา่นเมอืงเกา่ โบสถแ์หง่นี้มี
ดา้นหนา้โบสถท์ีว่าดภาพแบบโพรสโกไ้วอ้ยา่งงดงามมาก
และภายในโบสถก็์งดงามไมแ่พก้นั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี5่) อาหารจนี  

 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Euro Parkหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ ี ่     ฟุสเซน่ – ลเูซริน์ – อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – อสิระชอ้ปป้ิงยา่น Chapel Bridge 
                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี6่) 

    จากนัน้น าทา่นเดนิทางขา้มพรมแดนสวติเซอรแ์ลนดส์ู ่เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง 
286 กม. ใชเ้วลา 4.15 ชม.) เมอืงทอ่งเทีย่วทีโ่ดง่ดังของสวสิเซอรแ์ลนด ์และยัง
มคีวามส าคัญในดา้นการกอ่ก าเนิดสมาพันธรัฐอกีดว้ย เมอืงนี้ตัง้อยู่ทีท่ะเลสาบ
ขนาดใหญ ่ ชือ่วา่ เวยีวาลด ์สแตรท์เตอร ์หมายถงึ ทะเลสาบสพัีนธรัฐโดยจะ

ถกูลอ้มรอบ ดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่)  



บา่ย น าทา่นถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิ แกะสลัก สัญลักษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซอืสัตย ์และเสยีสละ ทถีกูสรา้ง ขึน้เพือ่

ถอืเป็นเกยีรตแิด่ทหาร รับจา้งสวสิจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยสท์ี1่6 แห่งฝร่ังเศส แวะถ่ายภาพ 
สะพานไม ้ชาเปลบรดิจ ์สะพาน
ไม ้  เกา่แกข่องเมอืงที่มอีายุกว่า 
600 ปี ทอด ขา้มผา่น แมน่ ้ารอยส ์
สัญลักษณ์ทีส าคัญของลูเซิร์น 
ต ล อ ด ส ะ พ า น ป ร ะ ดั บ ด ้ว ย
ภ า พ เ ขี ย น ที บ อ ก เ ล่ า ถึ ง
ประวัตศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็น 
อย่างดี อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิ
ตามอัธยาศัยกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้
ทมีชีือ่เสยีงตา่งๆมากมายของประเทศ สวติเซอรแ์ลนด ์อาทเิชน่ ช็อคโกแลตและรา้นตัวแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดัง เชน่บุ
คเคอเรอร,์ กุบ๊เบอลนิ, เอ็มบาสซ ี

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี 
 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม  

 ทีพ่กั: IBIS STYLES LUZERN CITY หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีห่า้       ลเูซริน์ - กรนิเดอวาลด ์- เลาเทอรบ์รนุเนนิ - ยอดเขาจงุเฟรา TOP OF EUROPE - อนิเทอรรล์าเคน 
                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้      รบัประทานอาหารเช้า  ณ 

หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี9่)น า
ท่านเดนิทางสู่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์
กรนุน ์ชมุชนเล็กๆ น่ารัก เพือ่ขึน้รถไฟ
สายจุงฟราวบาหเ์นน สู่ยอดเขาจุง
เฟรา ซงึตลอด 2 ขา้งทาง ท่านจะได ้
สมัผัสกบัธรรมชาตขิองภเูขาทีม่หีมิะปก
คลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่าง
การเดนิทางรถไฟจะ  จอดใหท้่านชม
ความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขา
แอลป์ รถไฟจะมแีวะเปลีย่นขบวนรถไฟที ่สถานไีคลนไ์ชเด็ค (สถาณีทีล่น้
เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสด็จประพาสเมือ่วันที ่29 พ.ค. 2440) น าทา่นเดนิทางตอ่จนเดนิทางถงึยอดเขาจุงฟราวยอรค์ 3,454 
เมตรจากระดับน ้าทะเล และไดรั้บการขนานนามวา่ TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการ  กอ่สรา้ง
เสน้ทางรถไฟสายนีเ้มือ่ วันที ่21 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2012 ใหท้า่นเดนิชมประวัตขิองการกอ่สรา้ง น าทา่นชมววิสวยและสัมผัส
อากาศทีห่นาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภมูอิากาศ SPHINX จากนัน้น าชม ถ า้น า้แข็ง ทีไ่ดรั้บการขดุเจาะและตกแตง่ไว ้
อยา่งงดงามกอ่นใหเ้วลาเดนิเลน่สบายๆ หรอื ซือ้ไปรษณียบัตรสง่กลับบา้นจาก TOP OF EUROPE และสถานทีน่ี้ยังเป็น
ฉากส าคัญของละครลขิติรกั THE CROWN PRINCESS ซึง่เป็นฉากเปิดตัวของ  เจา้หญงิอลชิทา่มกลางหมิะขาวที่ปก
คลมุยอดเขาทีง่ดงามและ ประทับใจอกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) บนยอดเขา 

บา่ย น าทา่นเดนิทางลงจาก จงุฟราว ผา่น เมอืงเวนเกน้ สู ่เมอืงเลาเทน่บรนุเน่น โดยเสน้ 

ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่น  รถไฟทสีถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้
เกลา้รัชกาลที ่5 เคยเสด็จเมือ่วันท"ี 29 พ.ค. 2440) จนถงึสถานีรถไฟเมอืงเลาเทอรบ์
รนุเนนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคน เมอืงทอ่งเทีย่วเมอืงหนึง่ของ
สวติเซอร์แลนดท์ีไ่ดช้ือ่ว่าม ี  บรรยากาศและภูมปิระเทศสงบสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง 
เนื่องจากตัองอยู่ระหว่าง ทะเลสาบ 2 แห่ง คอื ทะเลสาบทุนน์และทะเลสาบเบรียนส ์
สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าฉากในละครที่ใชแ้ทนประเทศฮรีสอช อันเป็น
ดนิแดนสมมุตใินละครอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดดั์งทัง้แฟชัน และ 
นาฬกิาสดุหรใูหเ้ลอืกชอ้ปกนัอยา่งมากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ *พรอ้มกับ
ชมการแสดงเป่าแตรยาว ดนดร ีและตลก 

  ทีพ่กั: City Oberland หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 

วนัทีห่ก    กรนิเดอวาลด ์ ข ึน้กระเชา้ Grindelwald to First   ทะเลสาบเบรยีนซ ์ ซูรคิ    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น           

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท ี1่2) 

              จากนัน้นพทา่นเดนิทางสู ่ กรนิเดอวาลด ์  Grindelwald เพือ่น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้
สูย่อดเขา Grindewald First โดยมคีวามสงู 2,168 เมตร  พาทา่นขึน้กระเชา้น่ังชมววิ 

ที่สวยงามของหุบเขาและทุ่งหญา้ ซึง่บนยอดเขานี้ จะมีก ิจกรรมดีๆ ส าหรับ  
นักท่องเที่ยวมากมายอาทเิช่น การเดนิชมววิสวยๆ จากหนา้ผา First Cliff 
Walk การน่ังชงิชา้โหนลงเขามากับ First flyer นอกจากนัน้ ยังมเีสน้ทางเดนิ
เขาเพือ่ชมววิสวยๆ อกีมากมายหลายเสน้ทาง  (Grindelwald to First  จะปิด



ปรบัปรุงระหวา่งวนัที ่22ต.ค. – 24พ.ย. 18 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงนี ้กรุ๊ปพเีรยีด 7-14 พ.ย. จะเปลีย่นไป ขึน้ 
Schithorn ยอดเขา jame bond 007 แทน)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่3)  
บา่ย  น าทา่นเดนิไปชม ทะเลสาบเบรยีนซ ์(LAKE BRIENZ)  ซึง่อยูฝ่ั่งตะวันออกของ

เมืองอนิเทอร์ลาเคน จากน ้นั น าท่านเดินทางไปยัง แกรนดโ์ฮเต็ล กสีบาค 
(GRANDHOTEL GIESS-BACH) รมิทะเลสาบเบรยีนซเ์ป็นอาคารเกา่สรา้ง  
มาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 1873 ใหเ้ป็นโรงแรมทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจของ ชนช ้นัสงู แต่หลัง
สงครามโลกทัง้สองคร ้งั โรงแรมก็เสือ่มโทรมจนตอ้งปิดตัวลงในปี ค.ศ. 1979 จน
กระทัง้ ปี1983 จงึมผีูม้าซือ้ไวแ้ลว้บูรณะซอ่มแซมจนสวยงาม (การเชมบรเิวณ
โรงแรมแห่งน ้ ี ข ้นึอยูกับ สภาพภูมอิากาศและไดรั้บอนุญาตจากโรงแรมแลว้
เทา่นัน้)  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ ซูรคิ   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่4) อาหารจนี 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Zurich Messe หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัทีเ่จ็ด      ทา่อากาศยานซูรคิ –  ทา่อากาศยาน อาบดูาบ ี      อาหาร เชา้ 

 
07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที1่5) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 

09.00น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนื
ภาษ ี(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

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

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 ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
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  
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เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรณุาด าเนนิการท าพาสปอรต์เล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพือ่น าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุมเ่กนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รปู,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเดนิทางใหก้บัเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกบับตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนา
ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้งระบชุ ือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้ European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี
ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกนักบัสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบชุือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี

เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 



4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรอืเอกสาร

ประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์หรือส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากประจ า (บัญชสี่วนตัว) 

รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมี
ยอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายได ้
อยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา และขอหนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิจากธนาคาร (Bank Certificate) ซึง่
ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนั Statement ขา้งตน เป็นภาษาองักฤษ ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใช้จ่ายเอง  จ าเป็นตอ้งเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผูเ้ดินทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยระบชุือ่ผูส้นับสนุนทีเ่ป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และ
ระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ช ้
เดนิทางเทา่นัน้   (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ หากสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรัพยไ์มส่มบรูณ์ (Bookbank) หรอืมปีระวตักิารเดนิบญัชไีมค่รอบคลมุตามเงือ่นไขที่
ก าหนด ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลัง ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุ มภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซีา่ทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เนื่องจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพือ่อนุมัตคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มคัรได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มลูของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถู่กตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มคัรบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัง้นี้บรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่เพือ่ไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้ช่วย
ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้่าน
จัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของท่าน 
เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .......................................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุ (ภาษาองักฤษ)   ................................................................................................................................ 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ............................................................................................................................... 

4.เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  ..................................................................................................................... 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ..................................................... 

6. เพศ   ชาย          หญงิ 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

.................................................................................................................................................................... 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส ........................................................ 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น ..................................................................... 

8. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  .............................................................................................. 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ...................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.................................... 

10. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

11. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก ................................................................................................. 

      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .................................................................................................................................. 

12. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

13. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

14. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

15. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

16. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนี ้

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

17. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกบัสถานฑตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

............................................................................................................ 

18. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

ไมเ่คย 

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

19. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 



20.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

21. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

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

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหต:ุ หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่จากทางสถานทูต         กรณี
วซีา่ของทา่นไมไ่ดรั้บการอนุมัตทัินตามก าหนดวนัเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรณุาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันท ี !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวีซ่า บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ืน่สถานทูต 

เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มลูทีไ่มส่อดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มลูการท างานของท่านใหช้ดัเจน (ระบุ

เป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรณุาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบบัจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้บับรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 

 


