
CODE: EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทอืกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                     
 

เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 
พักออสเตรีย 1 คืน เยอรมัน 3 คืน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน  

 ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) เมืองริมทะเลสาบทีส่วยที่สดุในโลก ชมหมูบ่้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี 
 ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) เมืองใหญ่ล าดบัที่ 4 ของออสเตรีย ชมบา้นเกิดโมสาร์ท สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์ The Sound Of Music  

 อินส์บรุค (Innsbruck) ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ าอินน์ กลางหบุเขาของเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า(Golden Roof)  

 มิวนิค (Munich) เมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย  ชมจัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ 

 เมืองชวังเกา (Schwangau) เมืองชนบทในรัฐบาวาเรีย ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน์ 
 เมืองการม์ิช พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS 

 ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขาธรรมชาตทิี่สวยงามรมิทะเลสาบ 
 เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) สัมผัสความงามของ น้ าตกไรน์ Rhein fall น้ าตกทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในยุโรป   

 แองเกิลเบิร์ก (Engelberg) เมอืงเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง ล้อมดว้ยเทือกเขาแอลป ์น่ังโรแตร์ เคเบิล้คาร์ข้ึนสู่ยอดเขาทติลสิ 

 ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองหลวงของรัฐลเูซิร์นในสวิส ชมสิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปลที่เก่าแก่มอีายุกว่า 670 ป ี

เดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย ์Etihad Airways (EY)  

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61 59,900  

 

 (เด็กไม่เกิน2ขวบ/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 

**ราคาทวัร์รวมวีซ่าแลว้** 

 
 
 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 
 
*หมายเหตุ: พีเรียดเดินทางกรุ๊ป 21-28 พฤศจกิายน 61 ไฟล์ทขากลบัจะเป็น  
                    EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 
 

วันที่หน่ึง     กรุงเทพฯ สนามบินสวุรรณภมูิ - สนามบินอาบูดาบี   

 
15.00น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออกช้ัน4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัดโดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็ก
กระเป๋า 

18.25น. ออกเดินทางสูอ่าบูดาบ ีเทีย่วบินที่ EY 405 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
วันทีส่อง    สนามบินอาบดูาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมูบ่้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก 

                   อาหาร เที่ยง,เย็น 

 
02.40 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 005 
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และช่วงฤดูหนาวจะ6ชั่วโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) น าท่าน
ออกเดินทางเข้าสู่พรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ 
(Hallstatt) (ระยะทาง207กม.ใช้เวลา 3 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขา
และป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด อยูใ่นเขตซาลซกัมเมอร์กุท 
(Salzkammergut) เขตที่มีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 แห่ง 
กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียและได้ชื่อว่าเมือง
ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ออสเตรียให้ฉายาเมืองน้ีว่าเป็นไข่มุก
แห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือน
หน่ึงท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน จากน้ันอิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารักหรือเลือกซ้ือสินค้าของที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) อาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ตลอดเส้นทางมีวิว
ทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มี
เนินภูเขาหญ้าสลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง น า
ท่านเดินชมเมืองซาลบู ร์กที่มีชื่อเสียงในเร่ือง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญของออสเตรียด้วย ตัว
เมืองแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งเมืองใหม่และฝ่ังเมืองเก่า 
โดยมีแม่น้ าซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมือง
และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ บริเวณเมือง
เก่ าได้ รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองน้ียังเป็น
บ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่  18 นาม
ว่ า วู ล์ ฟ กั ง อ า ม า เด อุ ส  โ ม ส าท (Wolfgang 
Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายท าของ
ภ า พ ย น ต ร์ เ ร่ื อ ง  The Sound of Music 
ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูด น าท่านชมสวน
มิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพ
ประทับใจ จากน้ันน าท่านข้ามแม่น้ าซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดด
เด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นน าท่านชม บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse  บ้านสีเหลือง



เลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้ีมากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลัง
น้ีถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกล้มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก( Salzburg Cathedral) มีน้ าพุสไตล์บาโรก 
เป็นจุดเด่นของบริเวณน้ี แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหาร
ของซาลบูร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซ่ึงเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลก
ยูเนส โก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซ่ึงก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองน้ีของฝาก
ของที่ระลึกต่างๆก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ตรารูปโมสาร์ทเกือบ
ทั้งหมด  

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) อาหารจีน หลังอาหารน่าท่านเข้าที่พักแรม 

       ทีพ่ัก: Star Inn Salzburg หรือระดับใกล้เคียงกัน 

        (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
วันทีส่าม        ซาลซบ์ูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พารเ์ทนไคร์เช่น 
                      อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที3่) 

น าท่ านออก เดิ นท าง สู่  อิ น ส์ บ รุค  (Innsbruck) 

(ระยะทาง189กม.ใช้เวลา 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวง
ของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้่าอิน ซึ่งค าว่าอินส์
บรูคนั้น แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ าอิน มีลักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคา
ทองค่า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ
เมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดย
จั ก ร พ ร ร ดิ  Friedrich ที่  4 
ใน ช่ ว งต้ น ศ ต วร รษ   ที่  15 
ส าห รั บ เป็ น ที่ ป ระทั บ ข อ ง
ผู้ปกครองแคว้นทิโรล จากนั้น

ท่านสามารถเดินสู่ถนนสาย
หลักของเมืองมาเรีย เท
เรส เซี ย น  ซ ต ราส เซ อ
(Maria-Theresien-Strasse) 
เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์บารอคที่แสนงดงามยังคงได้รับกา รรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมีสีเหมือน
ลูกกวาดพาสเทลซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ท าให้นักเดินทางต้องหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา ท่านสมารถนั่งจิบกาแฟ
ชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซื้อแฮมชีทที่ขึ้นชื่อเป็นของฝาก
คนทางบ้านได้อีกด้วยอิสระให้ท่านตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที4่) อาหารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch-
Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองตากอากาศ
เล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกล้เทือกเขา
แอลป์ ในเขตที่ เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของ
เยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็ม
ไปด้วยภาพวาดบนก าแพง ให้ท่านได้เก็บภาพความงามประทับใจที่
สวยงาม 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที5่) อาหารท้องถิ่น  

 หลังอาหารน่าท่านเข้าที่พักแรม 

 ทีพ่ัก: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันทีส่ี ่       การ์มิช-พารเ์ทนไคร์เช่น  - เส้นทางฟสุเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -  มิวนิค                  
                อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) 

ท่านเดินทางสู่  ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau 
หน่ึงในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสน
สบาย(ระยะทาง 63 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขต
ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย น าท่านเดินทางข้ึนรถมินิบัสเพื่อ
ข้ึนเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ต้นแบบ
ของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้าง



จากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของ
ห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซ่ึงเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปราน
ยิ่ง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที7่) อาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของ
ประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย 
(ระยะทาง 120 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และ
เป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซ่ึงมีพรมแดนติด
เทือกเขาแอลปโ์ดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองดว้ย
กษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
เยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้ง
ด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซ่ึงได้แก่ ไส้
กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซลและเบียร์ น าท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ย่านเมืองเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่
พระทีม่ีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) อาหารจีน 
 หลังอาหารน่าท่านเข้าที่พักแรม 

 ทีพ่ัก: Holiday Inn Express Munich-City East หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีห้่า        มวินิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen                 
                   อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9) 

ท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วย
ขุนเขา(ระยะทาง 379 กม.ใช้เวลา 5 ชม.)  ที่ตั้งอยู่ในเขตของป่าด าตอน
ใต้ (South Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของ
เยอรมนี ทิทิเช่ ยังเป็นต้นก าเนิดของนาฬิกากุ๊กกูที่มีชื่อเสียงด้วย จุดเด่น
ของที่นี่คือทะเลสาบทิทิเซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญที่ติดอันดับความ
สวยงามในยุโรป ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อม
ทะเลสาบแห่งนี้ไว้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่0) อาหารจีน 

บ่าย น าท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิดชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็น
แหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากนั้นน าท่านชมนาฬิกา
กุ๊กกู Cuckoo clocks สินค้าพื้นเมืองให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดิน
เลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลักต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
เยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าด าด้วย  

 หมายเหตุ: รายการล่องเรือเป็นบริการแถมอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องงด
การล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ที่ไม่เอื้ออ านวย หรือ
เป็นช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆที่คิวเต็มก่อนและช่วงที่เรือปิดให้บริการในแต่ละช่วงฤดูกาลซึ่งอาจเร็วกว่าปกติ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอเงินคืนได้) 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) อาหารท้องถิ่น 

 หลังอาหารน่าท่านเดินทางสู่ Donaueschingen ประเทศเยอรมน ี(ระยะทาง 35กม.ใช้เวลา45นาที)  เพื่อน่าท่าน
เข้าที่พักแรม 

 ทีพ่ัก: Wyndham Garden Donaueschingen หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

วันทีห่ก      Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซน่ – น่้าตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น                    

                 อาหาร เช้า,เที่ยง 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่12) 



น าท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) ซ่ึงตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ าไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลา 1
ชม.)  เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเน
ซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค น าท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ 
น่้าตกไรน์ Rhein fall น้ าตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  ชมความแรงของ
กระแสน้ าที่กระทบกับโขดหินกลางน้ าให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ และโอบล้อม
ด้วยต้นไม้ใหญ่ เรียงรายทั่วบริเวณ น าท่านเดินทางสู่  เมืองแองเกิลเบิร์ก 
(Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใช้เวลา 2ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง 
อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุด
ในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซ่ึงยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 
3,020 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อ
เดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่
ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ข้ึนไปเร่ือยๆ ท่านจะได้ข้ึนชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์  ชม
ถ้ าแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างข้ึนฉลอง
ครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที1่3) Asian Set Menu 

 
บ่าย หลังอาหารเทีย่งน าท่านน่ังเคเบิล้คาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมืองลเูซริ์น (Lucerne)  เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที)  จากนั้นพา
ท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่าง
กล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)  ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้่ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มี
หลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนว
สะพาน  จากนั้นให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิสบรเิวณยา่นOld Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อ

ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น อาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย 
 สมควรแก่เวลาน่้าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีพ่กั: Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
วันทีเ่จ็ด      ลเูซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบ ี 

                  อาหาร เช้า 

 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่14) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่
เตรียมตวัเดินทางกลับ 

09.00น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เช็คอินต๋ัวโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านท่าคืน
ภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

11.30น. ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินอิทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY074 
19.35น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
23.30น. ออกเดินทางสูป่ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY406 
 



วันทีแ่ปด         ถึงสนามบนิสุวรรณภูม ิ

09.10 น. คณะเดินทางกลับถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ: พีเรียดเดินทางกลับของกรุ๊ป 21-28 พฤศจกิายน 61 จะเป็น  
       EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

***************************************** 
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดย

ค่านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท่าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
 
3.การจองทัวร์และช่าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท่าการ   
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง  

**ส่าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  
และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการ
ใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น  
5.อัตราค่าบริการน้ีรวม  
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeท่ีนั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน   
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน่้าหนักกระเป๋า สายการบินเอทิฮัดจ่ากัดกระเป๋า 1ช้ิน น่้าหนัก 30 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ าสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย
การบินเรียกเก็บ ถ้าต้องการซ้ือน้ าหนักเพิ่มแจ้งก่อนเดินทาง14วัน ซ้ือน้ าหนักสัมภาระเพิ่ม 1ชิ้น น้ าหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 
US ดอลล่าร์/เที่ยว  
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังน้ี  
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ  
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท 
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท 
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท  
  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน่าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน่าเที่ยว ท่าประกันเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถ
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถ
แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  
7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว กรณีลูกค้ามีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วหักออกจากค่าทัวร์ 2,200 บาท 
6.อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม คา่ซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทกุรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษเีดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน  



5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม  
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 45 EURO ต่อทริป ส่าหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามประทบัใจและน้่าใจจากท่าน  
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช่าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า/ค่ามัดจ่าต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวแล้ว ) 
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท่าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง
ท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศเยอรมัน) 

ระยะเวลาด่าเนินการยื่น 15 วันท่าการ 
** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

1. พาสปอร์ต ที่ยงัไมห่มดอายุ และมีอายุไมต่่ ากวา่ 6 เดือน ก่อนวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรุณาน าไปต่ออายกุ่อนน าส่ง และมี
จ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้าเพือ่ตดิวีซ่า หากมีพาสปอร์ตเล่มเกา่ไม่วา่จะเคยมีวีซ่าในกลุม่เชงเก้นหรือไม่กต็าม ควร
น าไปแสดงด้วยเพือ่เป็นเอกสารอ้างอิงกับทางสถานฑูต  
 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรงปัจจบุัน ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว หรือ 4.5x3.5 cm จ่านวน 2 ใบ

และมีอายุไมเ่กิน 3 เดอืน หา้มตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา หา้มมเีคร่ืองประดับ ตอ้งเป็นรูปทีถ่่าย
จากร้านถา่ยรูปเท่าน้ัน 
 

3. เอกสารส่วนตัว 
ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ถา้มี) 
ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชวีติ)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ส าเนาใบเปลี่ยนชือ่ – นามสกุล (ถ้าเคยทีการเปลี่ยน) แปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
(กรณีเด็กอายุต่่ากว่า20ป)ี แปลเป็นภาษาอังกฤษ 



ส่าเนาทะเบียนบ้าน / ส่าเนาสูติบัตร / หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา / ส่าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา  

 
4. หลักฐาน/ใบรับรองการท่างานจากบริษัทที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน โดยระบุต าแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน

ปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เร่ิมท างานกับบริษัทน้ีและช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากน้ันจะกลับมาท างานตามปกติ
หลังครบก าหนด ภาษาอังกฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้
ลาหยุดเพื่อเดินทางไปยุโรป เท่าน้ันไม่ต้องระบุชื่อประเทศ หลังจากน้ันจะกลับมาท างานตามปกติหลังครบก าหนด และต้องมี
อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่าน้ัน พร้อมประทับตราบริษัท โดยชื่อ
ลกูค้าที่ระบุในหนังสือรับรองทางการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
4.2 กรณเีจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบยีนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ
หุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบริษัทฯ (คัดลอกไม่เกิน 3 เดอืน และเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน)  
4.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองตัวจริงจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่าน้ัน (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) 
 เด็กอายุต่่ากว่า 20 ป ี

จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก
เดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใชจ้่ายให้กบับุตรกับผู้ทีบุ่ตรเดินทางไปด้วย ต้องไปท าที่ส านักงานเขตที่
ท าเบียนบ้านอยู่  (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง  และบิดาหรือมารดาจะต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่าด้วย กรณีเด็กที่
บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

4.4 กรณทีี่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญมาด้วย  
4.5 กรณเีป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรือ
ของสามีกไ็ด ้ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกบัสาม ีจะต้องมีจดหมายรับรองคา่ใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ      พร้อมกบัเขียน
ชื่อ-นามสกุล วันเดอืนปเีกดิ ของสามี และบุตร ที่มีดว้ยกนั) 
 

5. หลักฐานการเงิน 
 
5.1ส่าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจ่าหรือออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบัน) 
ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ และมีจ านวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิล าเนา 
แนะน าให้ขอเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พร้อมปรับยอดเงิน 15 วันก่อนวันนัดสัมภาษณ์ 

**ยอดเงินสุดท้ายที่ลูกค้าอัพเดท 15 วันก่อนยื่น ต้องมียอดเงินที่ครอบคลมุค่าทัวร์ด้วย ** 
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

 

a. หากต้องรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอ่ืนในคณะ 

ต้องท าเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน ระบุชื่อเจ้าของบัญชี และบุคคลที่

เจ้าของบัญชีออกคา่ใช้จ่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 15 วันก่อนยื่น ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

5.3 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออก
จดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และ
เหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายด้วย  

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่แนบมาให้อย่างถูกต้อง เน่ืองจาก
เป็นข้อมูลที่ต้องส่งให้กับทางสถานทูต ทางบริษัทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านได้เพราะถ้าข้อมูลผิดพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏเิสธวีซ่าได ้
 
รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปเีกดิ,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด และจ านวนบุตรของผู้เดินทาง  
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน  
กรณียกเลกิการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแลว้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตูเพื่อใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ
สถานทตูเร่ืองวีซ่าของทา่น เน่ืองจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัท 
การยื่นวีซ่าน้ัน ผู้เดินทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถด าเนินการข้ันตอนการยื่นวีซ่าได้ 

 
** เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร** 



 
 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดิม (ถ้าม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดือน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานที่เกดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญิง 

5. ที่อยูป่ัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมล์แอดเดรส .............................................. 
โทรศัพท์มือถือ ..........................................................  โทรศัพทบ์้าน .......................................................... 
6. อาชีพปัจจุบัน .................................................... ต าแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานที่ท างาน ธุรกิจร้านคา้ โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่ท างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อเีมล์ .......................... 
8. รายไดต้่อเดือน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหล่งที่มาของรายได้น้ัน .......................................................................................................................... 

 

 

10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 
  ⃣   หยา่   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กินฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกันอยู ่

11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ท่านม ีPassport เล่มเก่าหรือไม่ ถ้าม ีขอรายละเอยีด ดังน้ี 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงินคงเหลือในบญัชีออมทรัพย์ ............................................................................................................ 
16. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนินการ หากทราบ)   

17. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ไดต้ั้งแตว่ันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

18. เคยถูกพิมพ์ลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้าน้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ีที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

20. ความรับผดิชอบค่าใช้จา่ยในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

            ตวัผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกคา่ใช้จา่ยให้ (บดิา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 
     เชค็เดินทาง     กรุณาระบุชื่อ .............................................................. 

   บัตรเครดติ    



   เงินสด 

 

** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าทีจ่ะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน ** 
- หนังสือเดินทางเลม่เกา่ จา่เป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวติัการเดินทางของท่าน 
- หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการท่างานฉบบัจริง กรุณากรอกข้อมูลการทา่งานของท่านเป็นภาษาอังกฤษให้

ครบถ้วน ได้แก่ ช่ือบริษัท / ต่าแหน่งของท่าน / ลักษณะงาน / รายได้ต่อเดอืน  
 

หมายเหตุ : การอนุมัติวซี่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีสว่นเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทัง้น้ีบริษัทเป็นเพียง

ตัวกลางและคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 
 
 

 


