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   EY97 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์
เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 8
วนั 5คนื 

เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 
พกัออสเตรยี 1 คนื เยอรมนั 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื 

ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดก
โลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) เมอืงใหญล่ าดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ 
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์The Sound Of Music  
อนิสบ์รคุ (Innsbruck) ต ัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมน่ า้อนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขา
แอลป์ ชมหลงัคาทองค า(Golden Roof)  
มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ ์
เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรฐับาวาเรยี ของเยอรมน ีชมความ
สวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของ
เยอรมนที ีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS 
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ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิ ี่
สวยงามรมิทะเลสาบ 
เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผสัความงามของ น า้ตกไรน ์Rhein fall 
น า้ตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   
แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆต ัง้อยูบ่นเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ 
น ัง่โรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขาทติลสิ 
ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรฐัลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั สะพานไมช้าเปลทีเ่กา่แกม่อีายกุวา่ 670 ปี 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

2  สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิมวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์รูก์ 

3  ซาลซบ์รูก์ - อนิสบ์รคุ - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ 

4  การม์ชิ - พารเ์ทนไครเ์ชน่ - เสน้ทางฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา - มวินคิ 

5  มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen 

6  Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติ
ลสิ - ลูเซริน์ 

7  ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี

8  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

25 Jun - 02 Jul 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

05 - 12 Jul 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

19 - 26 Jul 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 
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12 - 19 Sep 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

26 Sep - 03 Oct 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

10 - 17 Oct 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

07 - 14 Nov 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

21 - 28 Nov 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

07 - 14 Dec 2018  59,900  59,900 59,900 29,950 12,500 

27 Dec 2018 - 03 Jan 

2019  
72,900  72,900 72,900 36,450 14,000 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่ 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

15.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก
ช ัน้4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

18.25  ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 

22.00  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิมวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซ์

บรูก์ 

02.40  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 

07.00  เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย
ประมาณ 5 ชัว่โมง และชว่งฤดหูนาวจะ6ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) น าทา่นออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี 
เดนิทางสูฮ่ลัลส์ตทัท ์(Hallstatt)(ระยะทาง207กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) หมูบ่า้นมรดก
โลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีว
ขจสีวยงามราวกบัภาพวาด อยูใ่นเขตซาลซกมัเมอรก์ทุ (Salzkammergut) เขตทีม่ี
ภเูขาและมทีะเลสาบมากมายถงึ 76 แหง่ กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุใน
ออสเตรยีและไดช้ือ่วา่เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้วา่
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เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical 
Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน จากนัน้อสิระให ้
ทา่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย     น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซาลซบ์รูก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง72กม.
ใชเ้วลา 1 ชม.) ตลอดเสน้ทางมวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลกัษณ์ของออสเตรยี มเีนนิ
ภเูขาหญา้สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง น าทา่นเดนิชมเมอืงซาลบรูก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่ง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็นเมอืงมรดกโลกและ
เป็นเมอืงศนูยก์ลางการคา้ทีส่ าคญัของออสเตรยีดว้ย ตวัเมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืง
ใหมแ่ละฝ่ังเมอืงเกา่ โดยมแีมน่ ้าซาลซคั (Salzach)ไหลผา่นกลางเมอืงและมอีาณาเขต
ตดิกบัเทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเกา่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร
ยเูนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมอืงนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่18 นาม
วา่วลูฟ์กงัอามาเดอสุ โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานทีถ่า่ยท า
ของภาพยนตรเ์รือ่ง The Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลลวีดู น าทา่น
ชมสวนมริาเบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนใน
สไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดงั ใหท้่านเก็บบนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้น าทา่นขา้มแมน่ ้าซาลส์

ซคัสูย่า่นเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิ
เหนือเมอืงเกา่ ใหท้า่นถา่ยรปู ตอ่จากนัน้น าทา่นชม บา้นเลขที ่9 ถนน 
Getreidegasse บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์เกดิ เขาอาศยัอยูใ่นบา้น
หลงันี้มากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลงัหนึง่ บา้นหลงันี้ถกูดดัแปลงใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑใ์นปัจจบุนั ไมไ่กลจากกนัเป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) คอื
จัตรุัสสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่จกลางยา่นเมอืงเกา่อยูใ่กลม้หาวหิารแหง่เมอืงซาลซ์

บรูก์( Salzburg Cathedral) มนี ้าพสุไตลบ์าโรก เป็นจดุเดน่ของบรเิวณนี้ แลว้อสิระ
ใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของ
ซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรัุสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโมสารท์ซึง่
เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ.1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้
ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรนุนเ์มอืงนีข้องฝากของทีร่ะลกึตา่งๆก็โมสารท์ไป
หมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์เกอืบ
ทัง้หมด 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่ัก
แรม 

ทีพ่กั: Star Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่3 ซาลซบ์รูก์ - อนิสบ์รคุ - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่อนิสบ์รคุ (Innsbruck)(ระยะทาง189กม.ใชเ้วลา 2.30 ชม.) 
เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศ
ออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าอนิ ซึง่ค าวา่อนิสบ์รคูนัน้ แปลวา่สะพานแหง่แมน่ ้าอนิ มี
ลกัษณะแคบๆแทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองค า (Golden 
Roof) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงอนิสบ์รคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดย
จักรพรรด ิFriedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษ ที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครอง
แควน้ทโิรล จากนัน้ทา่นสามารถเดนิสูถ่นนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน ซต
ราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สน
งดงามยังคงไดรั้บกา รรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ ตวัอาอาคารมสีเีหมอืนลกูกวาดพาสเท
ลซึง่เป็นเสน่หท์ีท่ าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยดุเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตลอดเวลา ทา่นสมารถ
น่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึขนมหวาน
ชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch-
Partenkirchen)(ระยะทาง 65 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงตากอากาศเล็กๆ ตัง้อยูท่าง
ตอนใตข้องมวินคิ ประเทศเยอรมนี ทีอ่ยูใ่กลเ้ทอืกเขาแอลป์ ในเขตทีเ่รยีกวา่ 
Wetterstein-Gebirge เป็นเมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS 
ดว้ยตวัเมอืงน่ารักทีเ่ตม็ไปดว้ยภาพวาดบนก าแพง ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงาม
ประทับใจทีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารน าทา่นเขา้
ทีพ่ักแรม 

ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่4 การม์ชิ - พารเ์ทนไครเ์ชน่ - เสน้ทางฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา - มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

ทา่นเดนิทางสู ่ฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึง่ใน
เมอืงบนเสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมนัทีบ่รรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 
กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและ
ออสเตรยี น าทา่นเดนิทางขึน้รถมนิบิสัเพือ่ขึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์
Neuschwanstein Castle ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ตัง้อยู่
บนเนนิเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของกษัตรยิล์ดุวคิที ่2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ทีต่อ้งการ
สรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชมความวจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการตกแตง่
อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรด
ปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืง
หลวงของรัฐบาวาเรยี (ระยะทาง 120 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั
สามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคัง่ทีส่ดุของ
ยโุรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ย
กษัตรยิม์ากอ่น กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนีจงึมเีอกลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรมเป็นของตวัเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไส ้

กรอกเยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซลและเบยีร ์น าทา่นสูบ่รเิวณจตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์
(Marienplatz) ยา่นเมอืงเกา่ทีม่สีถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าคญัของมวินคิ 
เซน่ ศาลาวา่การเกา่ในรปูแบบศลิปะโกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ย
หวัหอมใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่ัก
แรม 

ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich-City East หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่5 มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 

ทา่นเดนิทางสู ่ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขา
(ระยะทาง 379 กม.ใชเ้วลา 5 ชม.) ทีต่ัง้อยูใ่นเขตของป่าด าตอนใต ้(South Black 
Forest) ทีป่กคลมุไปดว้ยป่าสนยนืตน้นับหมืน่ไรข่องเยอรมนี ททิเิช ่ยังเป็นตน้ก าเนดิ
ของนาฬกิากุก๊กทูีม่ชี ือ่เสยีงดว้ย จดุเดน่ของทีน่ี่คอืทะเลสาบททิเิซส่ถานทีท่อ่งเทีย่วที่
ส าคญัทีต่ดิอนัดบัความสวยงามในยโุรป ทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาตทิี่
หอ้มลอ้มทะเลสาบแหง่นี้ไว ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

บา่ย  น าทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบททิเิซ ่Lake Titisee สมัผัสกบัธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิชม
ธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบและหมูบ่า้นททิเิซท่ีเ่ป็นแหลง่พักผอ่นตากอากาศชือ่ดงั
ของเยอรมน ีจากนัน้น าทา่นชมนาฬกิากุก๊ก ูCuckoo clocks สนิคา้พืน้เมอืงใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลอืกซือ้ นาฬกิากุก๊ก ูและงานไมแ้กะสลกัตา่งๆ ซึง่เป็น
สญัลกัษณ์ของเยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าด าดว้ย 

หมายเหต:ุ รายการลอ่งเรอืเป็นบรกิารแถมอาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งงดการลอ่งเรอือนั
เนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ทีไ่มเ่อือ้อ านวย หรอืเป็นชว่งเทศกาลส าคญัตา่งๆทีค่วิ
เต็มกอ่นและชว่งทีเ่รอืปิดใหบ้รกิารในแตล่ะชว่งฤดกูาลซึง่อาจเร็วกวา่ปกต ิทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถขอเงนิคนืได)้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ 

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

ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่6 Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – น า้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขา
ทติลสิ - ลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของ
แมน่ ้าไรน ์(ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลา 1ชม.)  เมอืงทีม่คีวามสวยงามเตม็ไปดว้ยกลิน่ไอ
ของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสคิ น าทา่นเทีย่วชมและ
สมัผัสความงามของ น า้ตกไรน ์Rhein fall น ้าตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป  ชม
ความแรงของกระแสน ้าทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน ้าใหท้า่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์และ
โอบลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญเ่รยีงรายทั่วบรเิวณ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแองเกลิเบริก์ 
(Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใชเ้วลา 2ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยู่
ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดน
ของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือ
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู ่ยอดเขาทติ
ลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะ
หมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้360องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้
ชมทัศนยีภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์  ชมถ ้าแขง็ทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปู
หรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 
3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) Asian Set Menu 

บา่ย  หลงัอาหารเทีย่งน าทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสูเ่มอืงลู
เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้ม
ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา40นาท)ี จากนัน้พาทา่นชม
สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่
เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใิน
ฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 
204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืน
สญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี 
ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว
สะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่นOld Town เชน่ 
ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ อาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน ้าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก
แรม 

ทีพ่กั: Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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วนัที ่7 ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่4) 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่เตรยีม
ตวัเดนิทางกลบั 

09.00  เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นท าคนืภาษ ี
(Tax Refund )และมเีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 

11.30  ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบี ้โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY074 

19.35  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

23.30  ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EY406 

วนัที ่8 ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

09.10  คณะเดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต:ุ พเีรยีดเดนิทางกลบัของกรุ๊ป 21-28 พฤศจกิายน 61 จะเป็น 

EY074 ZRH-AUH 11.30-19.35 // EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ให้
ทา่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 

- กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ
นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่
กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอาย ุ**กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และใน
ตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจ ากดักระเป๋า 1ชิน้ น า้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง
ได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และ
กรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่แจง้กอ่น
เดนิทาง14วัน ซือ้น ้าหนักสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น ้าหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไป
ตา่งประเทศ กบั Allianz แบบแผนประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวาม
คุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

  ผูเ้อาประกนัภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกนัภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื่องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยทัง้นี้การท าประกนันี้จาก
บรษัิทมากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะ
อุบตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัน้ แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผน
เตมิจากเว็บไซด ์Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่
บรษัิทฯ 

7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

                                    6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
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7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ
และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทาง
บรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋
เครือ่งบนิ (กรณีออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจ าแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 

 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 
20วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 
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11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้าก
บรษัิทประกนัทั่วไปและควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

  

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  

(ประเทศออสเตรยี) 

ระยะเวลาด าเนนิการยืน่ 15 วนัท าการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ 
สถานทตู ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 

1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุา
น าไปตอ่อายกุอ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่
ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถาน
ฑตู 

2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จ านวน 2 ใบ
และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจาก
รา้นถา่ยรปูเทา่นัน้ 
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3.  เอกสารสว่นตวั 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 

ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 

ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 

ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / ส าเนาพาสปอรต์
บดิา-มารดา 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการท างานจากบรษิทัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่
เดนิทางไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด 

4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน
และชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะ
กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

4.2 กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผู ้
เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คดัลอกไมเ่กนิ 
3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลงั
ศกึษาอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ
ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 

      เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบั
บดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็ก
ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิา
และมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปท าทีส่ านักงานเขต
ทีท่ าเบยีนบา้นอยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขตลงลายมอืชือ่และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็
เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วซีา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีาร
สลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญมาดว้ย 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใช ้

หลกัฐานการเงนิของตวัเองหรอืของสามกี็ได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมาย
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รับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและ
บตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 

5.  หลกัฐานการเงนิ 

 5.1ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจ าหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 

ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา 

แนะน าใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวนันัดสมัภาษณ ์

**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 

ตอ้งท าเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย (BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่
เจา้ของบญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วัน
กอ่นยืน่ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด 
ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมา
ท างานของทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาให ้
อยา่งถกูตอ้ง เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้
เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิีน่อ้ง,สถานทีเ่กดิ และจ านวนบตุรของผูเ้ดนิทาง 
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น 
ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้
บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยู่
ในดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็น
สถติใินนามของบรษัิท 

การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระยอดมัดจ าทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถด าเนนิการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้
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** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบั
แปลเอกสาร** 
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