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เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 
พักออสเตรยี 1 คนื เยอรมัน 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื  
 ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมู่บา้นมรดกโลกอายุกวา่ 4,500 ปี 
 ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญ่ลําดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่่ายทําภาพยนตร ์The Sound Of Music  

 อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ตัง้อยู่บนทีร่าบลุม่แม่น้ําอนิน ์กลางหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคํา(Golden Roof)  

 มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจัตรุัสมาเรยีนพลทัซ ์

 เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรฐับาวาเรยี ของเยอรมนี ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
 เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS 

 ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเลก็โอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ 
 เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผัสความงามของ น้ําตกไรน ์Rhein fall น้ําตกทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในยุโรป   

 แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น่ังโรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

 ลูเซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรัฐลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลกั สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายุกวา่ 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  
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*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  

**ราคาทัวร์รวมวีซ่าแล้ว** 

 
 
 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 สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

 
15.00น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมี
เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็ก
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
ปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นําท่าน

ออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรีย เดนิทางสู่ฮลัลส์ตทัท ์
(Hallstatt) (ระยะทาง207กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) หมู่บา้นมรดกโลก
แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตัง้อยู่ร ิมทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขุนเขา

และป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด อยู่ในเขตซาลซกัมเมอรก์ุท 
(Salzkammergut) เขตทีม่ภีูเขาและมทีะเลสาบมากมายถงึ 76 แห่ง 
กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงที่โรแมนตกิที่สุดในออสเตรียและไดช้ือ่ว่าเมือง

รมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงน้ีว่าเป็นไข่มุก
แห่งออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดนิเที่ยวชมเมืองเสมือน
หนึง่ท่านอยู่ในภวงัคแ์ห่งความฝัน จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายรูปกบัเมอืงนอ้ยน่ารักหรือเลอืกซือ้สนิคา้ของที่

ระลกึไดต้ามอธัยาศยั 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง72กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) ตลอดเสน้ทางมีววิ
ทวิทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มี

เนินภูเขาหญา้สลับทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นํา
ท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็น
อย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมือง

ศูนย์กลางการคา้ที่สําคัญของออสเตรียดว้ย ตัว
เมอืงแบ่งเป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหม่และฝ่ังเมอืงเก่า 
โดยมแีม่น้ําซาลซคั (Salzach)ไหลผ่านกลางเมือง

และมอีาณาเขตตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมือง
เก่าไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองน้ียังเป็น

บา้นเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นาม
ว่ า วู ล์ฟ กั ง อ า ม า เ ด อุ ส  โ ม ส า ท (Wolfgang 
Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายทําของ 
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ภาพยนตรเ์รื่อง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงที่ยิง่ใหญ่ฮอลลวีูด นําท่านชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายใน

บรเิวณวงัมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดงั ใหท้่านเก็บบันทกึภาพประทับใจ จากนัน้นําท่านขา้มแม่น้ํา

ซาลสซ์คัสูย่่านเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูรก์ ที่ตัง้โดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ใหท้่าน
ถ่ายรูป ต่อจากนัน้นําท่านชม บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse  บา้นสเีหลอืงเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสารท์เกดิ 
เขาอาศยัอยู่ในบา้นหลงัน้ีมากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขายา้ยไปอยู่อกีหลังหนึ่ง บา้นหลังน้ีถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์น

ปัจจุบัน ไม่ไกลจากกนัเป็น จตัุรสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) คอืจัตรุัสสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่จกลางย่านเมืองเก่า
อยู่ใกลม้หาวหิารแห่งเมอืงซาลซบ์ูรก์( Salzburg Cathedral) มีน้ําพุสไตลบ์าโรก เป็นจุดเด่นของบรเิวณน้ี แลว้
อสิระใหท้่านชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยู่สองขา้งทางถนนคนเดนิหรือจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลบูรก์ ที่ตัง้อยู่ตรง

จัตรุัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่เป็นสว่นที่เป็นมรดกโลกยูเนส โกจ้ดทะเบียนเมื่อปี 
ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวงัเชริน์บรุนนเ์มอืงน้ีของฝากของที่ระลกึต่างๆก็โมสารท์
ไปหมด เพราะไม่วา่ช็อกโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอย่างก็ตรารูปโมสารท์เกอืบทัง้หมด  

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

       ทีพ่กั: Star Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

        (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

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

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่) 

นําท่ านออกเดินทางสู่  อินส์บรุค  ( Innsbruck) 

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

บรูคนัน้ แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ําอนิ มลีักษณะแคบๆ
แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลงัคา
ทองค า (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สําคัญของ
เมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า สรา้งขึน้โดย
จักรพรรดิ Friedrich ที่  4 
ในช่วงตน้ศตวรรษ   ที่  15 
สํ า ห รั บ เ ป็ น ที่ ป ร ะ ทั บ ข อ ง
ผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนั้น

ท่านสามารถเดินสู่ถนนสาย
หลกัของเมืองมาเร ีย เท
เรส เซียน  ซตราส เซอ
(Maria-Theresien-Strasse) 
เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงามยังคงไดรั้บกา รรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมสีเีหมอืน
ลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีทํ่าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ท่านสมารถน่ังจบิกาแฟ
ชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวานชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝาก
คนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองการ ์มิช-พารเ์ทนไครเ์ช่น (Garmisch-
Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองตากอากาศ

เล็ก ๆ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมวินคิ ประเทศเยอรมนี ทีอ่ยู่ใกลเ้ทอืกเขา
แอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของ
เยอรมนีที่ตดิอันดับ BEST OF THE ALPS ดว้ยตัวเมืองน่ารักที่เต็ม

ไปดว้ยภาพวาดบนกําแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามประทับใจที่
สวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่  

 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
วนัทีส่ ี ่       การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่  - เสน้ทางฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา -  มวินคิ                  
                อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

ท่านเดนิทางสู ่ฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่ง

ในเมืองบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย
(ระยะทาง 63 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบรเิวณเขตชายแดน
ของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี นําท่านเดนิทางขึน้รถมนิบิัสเพือ่ขึน้เขา้ชม 
ปราสาทนอยชวานสไตน ์Neuschwanstein Castle ตน้แบบของปราสาท

เจา้หญงินทิราในดสินยีแ์ลนด  ์ตัง้อยู่บนเนินเขาสูงที่สรา้งจากบัญชาของ
กษัตรยิล์ุดวคิที่ 2 หรือ เจา้ชายหงสข์าว ที่ตอ้งการสรา้งปราสาทตามเทพ
นิยาย ชมความวจิิตรพสิดารของหอ้งต่างๆ ที่ไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงาม

ดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร์ ซ ึง่เป็นนักประพันธเ์พลงที่ทรงโปรด
ปรานยิง่  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้อง

ประเทศเยอรมน  ีและเป็นเมืองหลวงของรฐับาวาเรยี 
(ระยะทาง 120 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็น
อนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และ

เป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติด
เทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย
กษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศ

เยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทัง้
ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึง่ไดแ้ก่ ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซลและเบียร ์นําท่านสู่บรเิวณจตัุรสัมาเรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) ย่านเมืองเก่าที่มี
สถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมวินิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์ม่

พระทีม่รีูปแบบคลา้ยหัวหอมใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี 

 หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กัแรม 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich-City East หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

วนัทีห่า้        มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen                 

                   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 

ท่านเดนิทางสู ่ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ย
ขนุเขา(ระยะทาง 379 กม.ใชเ้วลา 5 ชม.)  ทีต่ัง้อยู่ในเขตของป่าดําตอน
ใต ้(South Black Forest) ทีป่กคลุมไปดว้ยป่าสนยนืตน้นับหมืน่ไร่ของ
เยอรมน ีททิเิช ่ยังเป็นตน้กําเนดิของนาฬกิากุ๊กกทูีม่ชี ือ่เสยีงดว้ย จดุเด่น
ของที่นี่คอืทะเลสาบททิเิซ่สถานทีท่่องเที่ยวทีสํ่าคัญทีต่ดิอันดับความ
สวยงามในยโุรป ทา่นจะไดพ้บกับความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้ม
ทะเลสาบแหง่นีไ้ว ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

บา่ย นําท่านล่องเรือชมทะเลสาบททิเิซ ่ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติ
อยา่งใกลช้ดิชมธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบและหมู่บา้นททิเิซท่ีเ่ป็น
แหลง่พักผอ่นตากอากาศชือ่ดังของเยอรมนี จากนัน้นําท่านชมนาฬกิา
กุ๊กกู Cuckoo clocks สนิคา้พื้นเมอืงใหท้่านเพลดิเพลนิกับการเดนิ
เลอืกซือ้ นาฬกิากุ๊กกู และงานไมแ้กะสลักต่างๆ ซ ึง่เป็นสัญลักษณ์ของ
เยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลักษณ์ของชาวป่าดําดว้ย  

 หมายเหต:ุ รายการลอ่งเรอืเป็นบรกิารแถมอาจมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งงด
การล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ทีไ่ม่เอือ้อํานวย หรือ
เป็นชว่งเทศกาลสําคัญตา่งๆทีค่วิเต็มกอ่นและชว่งทีเ่รือปิดใหบ้รกิารในแต่ละชว่งฤดูกาลซึง่อาจเร็วกว่าปกต ิ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  
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(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

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

                 อาหาร เชา้,เทีย่ง 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่2) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ําไรน ์(ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลา 1
ชม.)  เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเน

ซองส์ และอาคารสไตลค์ลาสสิค นําท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ 
น า้ตกไรน  ์ Rhein fall น้ําตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป  ชมความแรงของ
กระแสน้ําทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน้ําใหท้่านสมัผัสอากาศบรสิุทธิ ์และโอบลอ้ม

ดว้ยตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทั่วบริเวณ นําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบริก์ 
(Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใชเ้วลา 2ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูง 
อยู่ในรัฐออบวลัเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุด

ในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมีความสูงประมาณ 
3,020 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อ
เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รียกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ที่จะหมุนรอบๆ ที่
ท่านสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทือกเขาแอลป์  ชม

ถ้ําแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถ่ายรูปหรือเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีการท่องเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระ
ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) Asian Set Menu 

 
บา่ย หลงัอาหารเทีย่งนําท่านน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)  เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม

อนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาที)  จากนัน้พา
ท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่าง
กลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  ซึง่มคีวามยาว
ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่ี
หลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว
สะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้

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

 
 
 

 
 
 

 

 ทีพ่กั: Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
วนัทีเ่จ็ด      ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบูดาบ ี 
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                  อาหาร เชา้ 

 
07.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มือ้ที1่4) 

สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

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

11.30น. ออกเดนิทางสูอ่าบูดาบี ้โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY074 

19.35น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 
23.30น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY406 
 
วนัทีแ่ปด         ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

09.10 น. คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกลบัของกรุป๊ 21-28 พฤศจกิายน 61 จะเป็น  
       EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

***************************************** 
หมายเหตุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

กรุณาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึเมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิไ์ม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆทัง้สิน้  
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และค่า

ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่สาย
การบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง14วนั ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่ 1ช ิน้ น้ําหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 
US ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงัน้ี  
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- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุัตเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายุมากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายุนอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้น้ีการทําประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถ

แจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยู่แลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 
กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้ ) 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัภยั บรษัิทฯไดจ้ัดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย
แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
14. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ 
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ท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
 

เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศเยอรมนั) 

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

1. พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอายุ และมอีายุไม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน ก่อนวนัหมดอายุ หากหมดอายุกรุณานําไปตอ่อายุก่อนนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่วา่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไม่ก็ตาม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายุไม่เกนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรูปทีถ่่าย
จากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 

 
3. เอกสารสว่นตวั 

สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
(กรณีเด็กอายุต า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  

 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษัิททีท่่านทํางานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน

ปัจจุบัน,วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปยุโรป หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกติ

หลงัครบกําหนด ภาษาองักฤษ 
 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและช่วงเวลาที่อนุมัตใิห ้

ลาหยุดเพือ่เดนิทางไปยุโรป เท่านัน้ไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ หลังจากนัน้จะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมี
อายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่
ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไม่เกนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที่กําลังศกึษาอยู่เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านัน้ (สถานทูตไม่รับเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน ไม่วา่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
 เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรือมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็ก

เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้บับุตรกบัผูท้ีบุ่ตรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่ํานักงานเขตที่
ทําเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมือชื่อและ

ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง  และบดิาหรือมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที่รับยื่นวซี่าดว้ย กรณีเด็กที่
บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ําเนาทะเบยีนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอื
ของสามก็ีได ้ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่ายจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน

ชือ่-นามสกลุ วนัเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบุตร ทีม่ดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 

 
5.1ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวนัปัจจุบัน) 
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ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํ่าเสมอ และมจํีานวนไม่ตํา่กวา่ 6 หลกั เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงนิเพียงพอ ที่จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภู่มลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วนักอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสดุทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

 

a. หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย  (BANK GUARANTEE) ที่ออกจากทางธนาคารเท่านัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ีและบุคคลที่

เจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่ายใหโ้ดยชดัเจนฉบับภาษาองักฤษ ไม่เกนิ 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทาง และ

เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย  
6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ย่างถูกตอ้ง เน่ืองจาก

เป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทูต ทางบรษัิทฯไม่สามารถกรอกแทนท่านไดเ้พราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ท่านอาจจะ   
ถูกปฏเิสธวซีา่ได ้
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วนัเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบุตรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้งใหม่ก็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครัง้ หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดลุยพนิจิของ

สถานทูตเรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 ตอ่ท่านกอ่นเท่านัน้ ถงึสามารถดําเนนิการขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้

 

** เอกสารประกอบการยืน่วซี่าตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 
 
 

แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศเยอรมัน 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ในการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 

4. วนั-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อายุ ............. ปี   สถานทีเ่กดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศพัทม์อืถอื ..........................................................  โทรศพัทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 
7. ชือ่สถานทีทํ่างาน ธุรกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลยั (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบุอย่างชดัเจน) 

.............................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศพัทท์ีทํ่างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลยั ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้ .......................................................................................................................... 
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10 . สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส   ⃣   แตง่งาน(ไม่จดทะเบยีน) 
  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย   ⃣   อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา    ⃣   แยกกนัอยู่ 

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 
12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วนั/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 
13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วนั/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 
14. ท่านม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม่ ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดงัน้ี 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วนัออก ..................... วนัหมดอายุ .................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบัญชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 

16. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไม่เคย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่.............................................. ถงึวนัที ่.................................................. 

18. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดอืน/ปี ทีดํ่าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

           ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ้่ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เช็คเดนิทาง     กรุณาระบุชือ่ .............................................................. 
   บัตรเครดติ    

   เงนิสด 

 

** กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 
- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดูประวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มูลการท างานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

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



 

Ruby travel #สํานักงานใหญ ่
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  Tel: +66 53 115912 Hotline 089-644-7444 
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