
 

EY97 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์8วนั 5คนื 

 

 

 

 

 

 

 

EY97 เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์ 
เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 8วนั 5คนื 

เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ 
พกัออสเตรยี 1 คนื เยอรมนั 3 คนื สวติเซอรแ์ลนด ์1 คนื 

ฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
ซาลซบ์ูรก์ (Salzburg) เมอืงใหญลํ่าดบัที ่4 ของออสเตรยี ชมบา้นเกดิโมสารท์ สถานทีถ่า่ยทําภาพยนตร ์ The 

Sound Of Music  
อนิสบ์รุค (Innsbruck) ต ัง้อยูบ่นทีร่าบลุม่แมนํ่า้อนิน ์กลางหบุเขาของเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองคํา( Golden 

Roof)  
มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจตัรุสัมาเรยีนพลทัซ์ 

เมอืงชวงัเกา (Schwangau) เมอืงชนบทในรฐับาวาเรยี ของเยอรมน ีชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานช

ไตน ์
เมอืงการม์ชิ พารเ์ทนไครเ์ชน่ (Garmisch Partenkirchen) เมอืงเดยีวของเยอรมนทีีต่ดิอนัดบั BEST OF THE 

ALPS 
ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขาธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบ  

เมอืงซอฟฮาวเซน่ (Schaffhausen) สมัผสัความงามของ นํา้ตกไรน ์Rhein fall นํา้ตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   

แองเกลิเบริก์ (Engelberg) เมอืงเล็กๆต ัง้อยูบ่นเขาสงู ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ น ัง่โรแตร ์เคเบิล้คารข์ ึน้สูย่อดเขา
ทติลสิ 

ลเูซริน์ (Lucerne) เป็นเมอืงหลวงของรฐัลเูซริน์ในสวสิ ชมสงิโตหนิแกะสลกั 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 – นํา้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ - 
ลูเซริน์ 

7  ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี

8  ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่
เด็ก 
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทารก พกัเดีย่ว 

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 ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี

15.00  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

18.25  ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 405 

22.00  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนิอาบดูาบ ี- สนามบนิมวินคิ – ฮลัลส์ตทัท ์หมูบ่า้นมรดกโลก – ซาลซบ์รูก์ 

02.40  ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 

07.00  เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมนี  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 
ชัว่โมง และชว่งฤดหูนาวจะ 6ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) นําทา่นออกเดนิทางเขา้สูพ่รมแดนประเทศออสเตรยี เดนิทางสู่ ฮลัลส์ตทัท ์
(Hallstatt)(ระยะทาง207กม.ใชเ้วลา 3 ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่ 4,500 



ปี ตัง้อยูร่มิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด อยูใ่นเขต
ซาลซกมัเมอรก์ทุ (Salzkammergut) เขตทีม่ภีเูขาและมทีะเลสาบมากมายถงึ 76 แหง่ กลา่ว
กนัวา่เป็นเมอืงทีโ่รแมนตกิทีส่ดุในออสเตรยีและไดช้ือ่วา่เมอืงรมิทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในโลก 
ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี้วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยีและเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ UNESCO 
Cultural-Historical Heritage เดนิเทีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยูใ่นภวังคแ์หง่ความฝัน 
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึได ้
ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย     นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) ประเทศออสเตรยี (ระยะทาง 72กม.ใช ้

เวลา 1 ชม.) ตลอดเสน้ทางมวีวิทวิทัศนส์วยงามเป็นเอกลกัษณ์ของออสเตรยี มเีนนิภเูขา
หญา้สลบัทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําทา่นเดนิชมเมอืงซาลบรูก์ทีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่ง
สถาปัตยกรรมบาร็อค ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยังเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็น
เมอืงศนูยก์ลางการคา้ทีส่าํคญัของออสเตรยีดว้ย ตวัเมอืงแบง่เป็น 2 ฝ่ังคอืฝ่ังเมอืงใหมแ่ละ
ฝ่ังเมอืงเกา่ โดยมแีมน้ํ่าซาลซคั ( Salzach)ไหลผา่นกลางเมอืงและมอีาณาเขตตดิกบั
เทอืกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเกา่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี 
ค.ศ. 1997 เมอืงนี้ยังเป็นบา้นเกดิของคตีกวเีอกในศตวรรษที ่ 18 นามวา่วลูฟ์กงัอามาเดอสุ 
โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําของภาพยนตรเ์รือ่ง The 
Sound of Music ภาพยนตรเ์พลงทีย่ ิง่ใหญฮ่อลลวีดู นําทา่นชม สวนมริาเบล (Mirabell 
garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ทีม่กีารจัดสวนในสไตลบ์าร็อกทีโ่ดง่ดงั ใหท้า่นเก็บ
บนัทกึภาพประทับใจ จากนัน้นําทา่นขา้มแมน้ํ่าซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่และสามารถมองเห็น
ปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ ทีต่ัง้โดดเดน่อยูบ่นเนนิเหนือเมอืงเกา่ ใหท้า่นถา่ยรปู ตอ่จากนัน้นํา
ทา่นชม บา้นเลขที ่9 ถนน Getreidegasse บา้นสเีหลอืงเลขที ่9 เป็นสถานทีท่ีโ่มสารท์
เกดิ เขาอาศยัอยูใ่นบา้นหลงันี้มากกวา่ 20 ปี ตอ่มาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลงัหนึง่ บา้นหลงันี้ถกู
ดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจบุนั ไมไ่กลจากกนัเป็น  จตัรุสัเรสซเิดนท ์
(Residenzplatz) คอืจัตรุัสสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่จกลางยา่นเมอืงเกา่อยูใ่กล ้ มหาวหิาร
แหง่เมอืงซาลซบ์รูก์( Salzburg Cathedral) มน้ํีาพสุไตลบ์าโรก เป็นจดุเดน่ของบรเิวณ
นี้ แลว้อสิระใหท้า่นชมรา้นคา้ทีร่ายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหา
วหิารของซาลบรูก์ ทีต่ัง้อยูต่รงจัตรุัสกลางเมอืงเดนิเทีย่วชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของโม
สารท์ซึง่เป็นสว่นทีเ่ป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมือ่ปี ค.ศ. 1996 ซึง่ก็เป็นปีเดยีวทีข่ ึน้
ทะเบยีนใหส้ว่นทีเ่ป็นพระราชวังเชริน์บรนุนเ์มอืงนี้ของฝากของทีร่ะลกึตา่งๆก็โมสารท์ไปหมด 
เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของทีร่ะลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรารปูโมสารท์เกอืบทัง้หมด 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) อาหารจนี หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 
ทีพ่กั: Star Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่3 ซาลซบ์รูก์ - อนิสบ์รคุ - การม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
นําทา่นออกเดนิทางสู่  อนิสบ์รคุ (Innsbruck)(ระยะทาง189กม.ใชเ้วลา 2.30 ชม.) เป็น
เมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการทอ่งเทีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยูร่มิฝ่ัง
แมน้ํ่าอนิ ซึง่คําวา่อนิสบ์รคูนัน้ แปลวา่สะพานแหง่แมน้ํ่าอนิ มลีกัษณะแคบๆแทรกตวัอยู่
ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชม  หลงัคาทองคํา ( Golden Roof) เป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของ
เมอืงอนิสบ์รคู ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ สรา้งขึน้โดยจักรพรรด ิ Friedrich ที ่4 ในชว่งตน้



ศตวรรษ ที ่15 สาํหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัน้ทา่นสามารถเดนิสูถ่นน
สายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ( Maria-Theresien-Strasse) เมอืง
ทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคทีแ่สนงดงามยังคงไดร้ับกา รรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิ ตวัอา
อาคารมสีเีหมอืนลกูกวาดพาสเทลซึง่เป็นเสน่หท์ีทํ่าใหนั้กเดนิทางตอ้งหยดุเก็บภาพเป็นที่
ระลกึตลอดเวลา ทา่นสมารถน่ังจบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซือ้ของที่
ระลกึขนมหวานชอ็กโกแลตหรอืซือ้แฮมชทีทีข่ ึน้ชือ่เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระ
ใหท้า่นตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารจนี 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงการม์ชิ-พารเ์ทนไครเ์ชน่ ( Garmisch-
Partenkirchen)(ระยะทาง 65 กม.ใชเ้วลา 1 ชม.) เมอืงตากอากาศเล็กๆ ตัง้อยูท่างตอน
ใตข้องมวินคิ ประเทศเยอรมนี ทีอ่ยูใ่กลเ้ทอืกเขาแอลป์ ในเขตทีเ่รยีกวา่ Wetterstein-
Gebirge เป็นเมอืงเดยีวของเยอรมนีทีต่ดิอนัดบั BEST OF THE ALPS ดว้ยตวัเมอืงน่ารักที่
เต็มไปดว้ยภาพวาดบนกําแพง ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความงามประทับใจทีส่วยงาม 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่) อาหารทอ้งถิน่ หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ัก
แรม 
ทีพ่กั: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 

วนัที ่4 การม์ชิ - พารเ์ทนไครเ์ชน่ - เสน้ทางฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา - มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 
ทา่นเดนิทางสู่ ฟุสเซน่-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึง่ในเมอืงบน
เสน้ทางถนนสายโรแมนตกิของเยอรมันทีบ่รรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 กม.ใชเ้วลา 1 
ชม.) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี นําทา่น
เดนิทางขึน้รถมนิบิสัเพือ่ขึน้เขา้ชม ปราสาทนอยชวานสไตน ์ Neuschwanstein Castle 
ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินียแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่นเนนิเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของ
กษัตรยิล์ดุวคิที ่ 2 หรอื เจา้ชายหงสข์าว ทีต่อ้งการสรา้งปราสาทตามเทพนยิาย ชมความ
วจิติรพสิดารของหอ้งตา่งๆ ทีไ่ดร้ับการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วาก
เนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) อาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงมวินคิ ( Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืง
หลวงของรัฐบาวาเรยี (ระยะทาง 120 กม.ใชเ้วลา 2 ชม.) เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งคัง่ทีส่ดุของยโุรป ซึง่มี
พรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น 
กอ่นทีจ่ะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึง่ของประเทศเยอรมนีจงึมเีอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของ
ตวัเองทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอนัเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมทูอด 
เพรทเซลและเบยีร ์นําทา่นสูบ่รเิวณ จตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์( Marienplatz) ยา่นเมอืงเกา่ที่
มสีถาปัตยกรรมอนัเป็นสญัลกัษณ์ทีส่าคญัของมวินคิ เซน่ ศาลาวา่การเกา่ในรปูแบบศลิปะ
โกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระทีม่รีปูแบบคลา้ยหวัหอมใหญ ่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ
และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที8่) อาหารจนี หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 



ทีพ่กั: Holiday Inn Express Munich-City East หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 มวินคิ – เมอืงททิเิซ ่- Donaueschingen 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
ทา่นเดนิทางสู่ ททิเิซ ่(Titisee) เมอืงตากอากาศขนาดเล็กโอบลอ้มดว้ยขนุเขา(ระยะทาง 
379 กม.ใชเ้วลา 5 ชม.) ทีต่ัง้อยูใ่นเขตของป่าดําตอนใต ้( South Black Forest) ทีป่กคลมุ
ไปดว้ยป่าสนยนืตน้นับหมืน่ไรข่องเยอรมนี ททิเิช ่ยังเป็นตน้กําเนดิของนาฬกิากุก๊กทูีม่ี
ชือ่เสยีงดว้ย จดุเดน่ของทีน่ี่คอืทะเลสาบททิเิซส่ถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่าํคญัทีต่ดิอนัดบัความ
สวยงามในยโุรป ทา่นจะไดพ้บกบัความสวยงามของธรรมชาตทิีห่อ้มลอ้มทะเลสาบแหง่นี้ไว ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่0) อาหารจนี 

บา่ย  นําทา่นลอ่งเรอืชมทะเลสาบททิเิซ ่ Lake Titisee สมัผัสกบัธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิชม
ธรรมชาตทิีส่วยงามรมิทะเลสาบและหมูบ่า้นททิเิซท่ีเ่ป็นแหลง่พักผอ่นตากอากาศชือ่ดงัของ
เยอรมนี จากนัน้นําทา่น ชมนาฬกิากุก๊ก ู Cuckoo clocks สนิคา้พืน้เมอืงใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลอืกซือ้  นาฬกิากุก๊กู และงานไมแ้กะสลกัตา่งๆ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ของเยอรมันตอนใตท้ีเ่สมอืนเป็นสญัลกัษณ์ของชาวป่าดําดว้ย 
หมายเหต:ุ  รายการลอ่งเรอืเป็นบรกิารแถมอาจมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งงดการลอ่งเรอือนั
เนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ทีไ่มเ่อือ้อํานวย หรอืเป็นชว่งเทศกาลสาํคญัตา่งๆทีค่วิเต็ม
กอ่นและชว่งทีเ่รอืปิดใหบ้รกิารในแตล่ะชว่งฤดกูาลซึง่อาจเร็วกวา่ปกต ิทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิไ์มส่ามารถขอเงนิคนืได)้ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) อาหารทอ้งถิน่ 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่  Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.ใช ้

เวลา45นาท)ี เพือ่นําทา่นเขา้ทีพ่ักแรม 
ทีพ่กั: Wyndham Garden Donaueschingen หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่6 
Donaueschingen – เมอืงซอฟฮาวเซน่ – นํา้ตกไรน ์- แองเกลิเบริก์ – ยอดเขาทติ
ลสิ - ลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่2) 
นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงซอฟฮาวเซน่ ( Schaffhausen) ซึง่ตัง้อยูบ่นฝ่ังเหนือของแมน้ํ่า
ไรน ์(ระยะทาง 55 ก.ม. ใชเ้วลา 1ชม.)  เมอืงทีม่คีวามสวยงามเต็มไปดว้ยกลิน่ไอของ
สถาปัตยกรรมสไตลเ์รเนซองส ์และอาคารสไตลค์ลาสสคิ นําทา่นเทีย่วชมและสมัผัสความ
งามของ นํา้ตกไรน ์Rhein fall น้ําตกทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุในยโุรป   ชมความแรงของ
กระแสน้ําทีก่ระทบกบัโขดหนิกลางน้ําใหท้า่นสมัผัสอากาศบรสิทุธิ ์และโอบลอ้มดว้ยตน้ไม ้
ใหญเ่รยีงรายทั่วบรเิวณ นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงแองเกลิเบริก์ ( Engelberg) (ระยะทาง 
145 ก.ม. ใชเ้วลา 2ชม.) เป็นเมอืงเล็กๆตัง้อยูบ่นเขาสงู อยูใ่นรัฐออบวัลเดนิ ประเทศ



สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จดุสงูสดุในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ 
ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงูประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของ
สถานีกระเชา้โรแตรเ์พือ่เดนิทางขึน้สู่  ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ทา่นจะไดส้มัผัสกบักระเชา้
ทรงกลมทีเ่รยีกวา่ โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมนุรอบๆ ทีท่า่นสามารถดวูวิได ้ 360องศาใน
ขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ทา่นจะไดข้ึน้ชมทัศนียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์   ชมถ้ํา
แข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรปูหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และ ชมสะพานแขวน TITLIS 
CLIFF WALK สรา้งขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมี
ความยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตาม
อธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่3) Asian Set Menu 

บา่ย  หลงัอาหารเทีย่งนําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์งมาทีส่ถานีดา้นลา่งและเดนิทางสู่ เมอืงลู
เซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไป
ดว้ยทะเลสาบและขนุเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใชเ้วลา 40นาท)ี จากนัน้พาทา่น ชมสงิโตหนิ
แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึ
ถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.
1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น
แมนํ่า้รอยส ์( Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์เป็น
สะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุ
สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืก
ซือ้สนิคา้ของสวสิบรเิวณยา่น Old Town เชน่ ชอ็คโกแลต , เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิา
ยีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั สมควร
แกเ่วลาน้ําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม 
ทีพ่กั: Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

วนัที ่7 ลูเซริน์ - สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที1่4) 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู่  สนามบนิซูรคิ  (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพือ่เตรยีมตวั
เดนิทางกลบั 

09.00  เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ัว๋โดยสารและสมัภาระ ใหท้า่นทําคนืภาษ ี( 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 โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่น
ทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 
- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 
15 วัน 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุ
คร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 
- กรณุาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบั
จากวนัเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) 
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ**
กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่  เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิห ้
เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่
กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 
หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 
5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
 (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่
สามารถเลือ่นวันได)้ 
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจํากดักระเป๋า 1ชิน้ นํา้หนกั 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้ 7
กโิลกรมั  และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ํา
สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  ถา้ตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่แจง้กอ่นเดนิทาง 14วัน 
ซือ้น้ําหนักสมัภาระเพิม่ 1ชิน้ น้ําหนัก30กก. ราคาประมาณ 180 US ดอลลา่ร/์เทีย่ว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสาํหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั 
Allianz แบบแผนประกนัภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดงันี้ 
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ
  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 เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย โดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท
มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ.ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอุบตัเิหตใุนการ



เดนิทางเทา่น ัน้  แตท่ัง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์
Allianzได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หกัออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและ
นํา้ใจจากทา่น 
กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทั
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจําต ัว๋เครือ่งบนิ (กรณี
ออกต ัว๋แลว้)/คา่มดัจําแลนด ์(กรณีใกลว้นัเดนิทาง) 
 7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบั
ทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , 
การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิ
จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ัก
ในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก   โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บู
บหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 20วัน
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. การประกนัภยั  ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ.การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย  ทา่น
สามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้
เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป
และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ดไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื



กรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

   

เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้  
(ประเทศเยอรมนั) 
ระยะเวลาดาํเนนิการยืน่ 15 วนัทาํการ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู 
ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
1.  พาสปอรต์ ทีย่ังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุหากหมดอายกุรณุานําไปตอ่
อายกุอ่นนําสง่ และมจํีานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพือ่ตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีี
ซา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก็่ตาม ควรนําไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู 
2.  รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ หรอื 4.5x3.5 cm จํานวน 2 ใบและมี
อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา หา้มมเีครือ่งประดบั ตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปู
เทา่นัน้ 
3.  เอกสารสว่นตวั 
สาํเนาทะเบยีนบา้น / สาํเนาบตัรประชาชน / สาํเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สาํเนาทะเบยีนสมรส / สาํเนาทะเบยีนหยา่ / สาํเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็น
ภาษาองักฤษ 
สาํเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลีย่น) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
(กรณีเด็กอายตุํา่กวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสูตบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-
มารดา 
4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษิทั ทีท่า่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  โดยระบุ
ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั ,วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ทํางานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทาง
ไปยโุรป หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกําหนด 
4.1 กรณีเป็นพนกังาน  หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง , เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและ
ชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยดุเพือ่เดนิทางไปยโุรป เทา่นัน้ไมต่อ้งระบชุือ่ประเทศ หลงัจากนัน้จะกลบัมาทํางาน
ตามปกตหิลงัครบกําหนด และตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  และเป็น
หลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้ พรอ้มประทบัตราบรษิทั  โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้ง
สะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ  สาํเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทาง
เป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองสาํเนาและประทับตราบรษัิทฯ  (คดัลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และ
เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตวัจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีกํ่าลงัศกึษาอยู่
เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุม่
เกนิ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่) 
      เด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปี จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา
จะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ด ้
เดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากทัง้บดิาและมารดา 
พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ีบ่ตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําทีส่าํนักงานเขตทีทํ่าเบยีนบา้น
อยู ่ (พรอ้มแนบบตัรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมนีายอําเภอหรอืผูอํ้านวยการเขตลงลายมอืชือ่และ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีรั่บยืน่วี
ซา่ดว้ย กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
 



4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย 
4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น  ใชส้าํเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐาน
การเงนิของตวัเองหรอืของสามก็ีได ้ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจาก
สาม ีเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มกบัเขยีนชือ่-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ทีม่ดีว้ยกนั) 
5.  หลกัฐานการเงนิ 
 5.1สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นบัจากวนัปจัจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสมํา่เสมอ และมจํีานวนไมต่ํา่กวา่ 6 หลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะ
การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่
กลบัสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 
**ยอดเงนิสุดทา้ยทีลู่กคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยืน่ ตอ้งมยีอดเงนิทีค่รอบคลุมคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 
5.2หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอืน่ในคณะ 
ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย ( BANK GUARANTEE) ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบชุือ่เจา้ของ
บญัช ีและบคุคลทีเ่จา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 14 วันกอ่นยืน่ ตอ้ง
สะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
5.3 กรณีทีบ่รษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัง้หมด  ทาง
บรษัิทฯ จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาทํางานของ
ทา่น โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทาง และเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 
6.  แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้  กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เนื่องจากเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้
ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ ,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ ,ญาตพิีน่อ้ง ,สถานทีเ่กดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง การ
บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่คํารอ้ง
ใหมก็่ตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความ
รว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ป
อํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวน
ทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูเพือ่ใหอ้ยูใ่น
ดลุยพนิจิของสถานทตูเรือ่งวซีา่ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนาม
ของบรษัิท 
การยืน่วซีา่นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชาํระยอดมัดจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัน้ ถงึสามารถดําเนนิการ
ขัน้ตอนการยืน่วซีา่ได ้
** เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปล
เอกสาร** 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


