
 

CODE: EY93 GERMAN AUSTRIA SWISS 7D 4N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

เยอรมนั ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์7วนั 4คนื 

◊ โปรแกรมสดุพเิศษ!!! เสน้ทางสดุสวยบนออ้มกอดเทอืกเขาแอลป์ ◊ 

●◊> เที:ยวฮลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) เมอืงรมิทะเลสาบที:สวยที:สดุในโลก ชมหมูบ่า้นมรดกโลกอายกุวา่ 4,500 ปี 
●◊> ซาลซบ์รูก์ (Salzburg) บา้นเกดิโมสารท์ สถานที:ถา่ยทําภาพยนตรอ์มตะ The Sound Of Music  
●◊> อนิสบ์รคุ (InnsBruck) ชมหลงัคาทองคาํ(Golden Roof) สญัลกัษณ์สําคญัของเมอืงอนิสบ์รคุ 
●◊> มวินคิ (Munich) เมอืงหลวงของแควน้บาวาเรยี  ชมจตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์ BMW Welt  สนามอลัลอินัซอ์ารนีา่  
●◊> เมอืงโฮเอนิชวงัเกา (Hohenschwangau) ชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานชไตน ์
●◊> ฟุสเซน่ (Füssen) เมอืงเล็กๆนา่รกั มตีกึอาคารที:มสีสีนัสวยงามเหมอืนกบัลกูกวาด  
●◊> ลเูซริน์ (Lucerne) ชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ชมสะพานไมช้าเปล  
●◊> แองเกลิเบริก์ (Engelberg) น ั:งเคเบิkลคารส์ูย่อดเขาทติลสิ 
●◊> ซูรคิ ( Zurich) เมอืงที:มขีนาดใหญท่ี:สดุในสวสิ และมแีมนํ่ kาลมิมตัเป็นแมนํ่ kาที:ใหญท่ี:สดุ 

เดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY)  

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-11 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี:ยวเพิ:ม ที:น ั:ง หมายเหต ุ

18 -24 ต.ค. 60 49,900 ไมม่รีาคาเด็ก 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 17,000 บาท) 

10,500 25  
30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 60 49,900 10,500 25  
**ราคาทวัร์รวมวีซ่าแล้ว** 
 



วนัที:หนึ:ง         กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิอาบดูาบ ี  

15.00น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัkน4 
ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ที&บรษัิทฯคอยตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

18.05น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีเที:ยวบนิที: EY 405 
22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลี&ยนเครื&อง 
 
 
วนัที:สอง    สนามบนิมวินคิ – สนามอลัลอินัซอ์ารนีา่ - BMW Welt – จตัรุสัมาเรยีนพลสัซ ์– ซาลซบ์รูก์ - สวนมริาเบล – 

                บา้นเกดิโมสารท์ – จตัรุสัเรสซเิดนท ์ � อาหารเที:ยง,เย็น 

 
02.15 น. ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เที:ยวบนิที: EY 005 
06.06 น. เดนิทางถงึสนามบนิมวินคิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทอ้งถิ&น

ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั&วโมง และชว่งฤดูหนาวจะ6
ชั&วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื&อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) นําท่านเดินทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่
ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรฐับาวา
เรยี ยังเป็นเมอืงที&ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอร์ลนิและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ&งในเมืองมั&งคั&งที&สุดของ
ยโุรป ซึ&งมพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคย
เป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนที&จะผนวกเขา้
เ ป็นส่วนหนึ&งของประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั Iงดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื&องชื&อ ซึ&ง
ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์  จากนัIนนําท่าน

เดินทางไปถ่ายรูปดา้นหน้า 
สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์อารี
นา่ และนําทา่นผา่นชมบรเิวณ
สนามกีฬาโอลิมปิคที:ม ิวนิ
คไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพ
เมื&อปี ค.ศ. 1972 จากนัIนนําท่านเดนิทางสู ่BMW WELT (ถา่ยรูป) 
อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่ที&ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดง
รถยนตร์ุน่ใหมท่กุรุน่ของบเีอ็มดับบลวิ ใหท้า่นเดนิเลน่ เลอืกซืIอของที&
ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ จากนัIนนําท่านสู่บริเวณจตัุรสัมา
เรยีนพลสัซ ์(Marienplatz) ยา่นเมอืงเกา่ที&มสีถาปัตยกรรมอันเป็น
สัญลักษณ์ที&สาคัญของมวินิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศลิปะ
โกธคิ, หอคอยของโบสถแ์มพ่ระที&มรีปูแบบคลา้ยหัวหอมใหญ ่ใหท้า่น
ไดเ้ก็บภาพเป็นที&ระลกึและชอ้ปปิIง 

 
เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มืkอที:1) 
 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมือง  ซาลซ์บูร ์ก  (Salzburg) 

ประเทศออสเตรยี ตลอดเสน้ทางมวีวิทวิทัศน์สวยงาม
เป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญา้สลับ
ทะเลสาบตลอดเสน้ทาง นําท่านเดนิชมเมอืงซาลบรูก์ที&
มชี ื&อเสยีงในเรื&องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ&งไดรั้บการ
อนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีและยงัเป็นเมอืงมรดกโลกและเป็น
เมืองศูนย์กลางการคา้ที&สําคัญของออสเตรียดว้ย ตัว
เมอืงแบง่เป็น 2 ฝั&งคอืฝั&งเมอืงใหมแ่ละฝั&งเมอืงเกา่ โดย
มีแม่นํI าซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมี
อาณาเขตตดิกับเทือกเขาแอลป์ บรเิวณเมอืงเก่าไดรั้บ
การขึIนทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกในปี 
ค.ศ. 1997 เมอืงนีIยังเป็นบา้นเกดิของคีตกวีเอกใน
ศตวรรษที& 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท
(Wolfgang AmadeusMozart)และยังเป็นสถานที&ถ่าย
ทําของภาพยนตร์เรื&อง The Sound of Music 
ภาพยนตรเ์พลงที&ย ิ&งใหญ่ฮอลลวีูด นําท่านชมสวนมริา
เบล (Mirabell garden) ภายในบรเิวณวังมริาเบล ที&มี
การจัดสวนในสไตล์บาร็อกที&โด่งดัง ใหท้่านเก็บ



บนัทกึภาพประทับใจ จากนัIนนําท่านขา้มแมนํ่Iาซาลสซ์คัสูย่า่นเมอืงเกา่และสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบรูก์ 
ที&ตั Iงโดดเด่นอยูบ่นเนนิเหนือเมอืงเก่า ใหท้่านถ่ายรูป ต่อจากนัIนนําท่านชม บา้นเลขที: 9 ถนน Getreidegasse  
บา้นสเีหลอืงเลขที& 9 เป็นสถานที&ที&โมสารท์เกดิ เขาอาศัยอยูใ่นบา้นหลังนีIมากกว่า 20 ปี ต่อมาเขายา้ยไปอยูอ่กีหลัง
หนึ&ง บา้นหลังนีIถูกดัดแปลงใหเ้ป็นพพิธิภัณฑใ์นปัจจุบัน ไมไ่กลจากกันเป็น จตัรุสัเรสซเิดนท ์(Residenzplatz) 
คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที&ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกลม้หาวหิารแห่งเมืองซาลซ์บูร ์ก( Salzburg 
Cathedral) มนํีIาพสุไตลบ์าโรก เป็นจดุเดน่ของบรเิวณนีI แลว้อสิระใหท้่านชมรา้นคา้ที&รายเรยีงอยูส่องขา้งทางถนน
คนเดนิหรอืจะแวะสกัการะมหาวหิารของซาลบรูก์ ที&ตั Iงอยูต่รงจัตุรัสกลางเมอืงเดนิเที&ยวชมเมอืงเกา่แถวบา้นเกดิของ
โมสารท์ซึ&งเป็นสว่นที&เป็นมรดกโลกยเูนส โกจ้ดทะเบยีนเมื&อปี ค.ศ.1996 ซึ&งก็เป็นปีเดยีวที&ข ึIนทะเบยีนใหส้ว่นที&เป็น
พระราชวังเชริน์บรนุนเ์มอืงนีIดูๆ  อะไรก็โมสารท์ไปหมด เพราะไมว่า่ชอ็กโกแลตของที&ระลกึนับรอ้ยชนดิรอ้ยอยา่งก็ตรา
รปูโมสารท์ไปหมดทั IงสิIน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ:า � รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มืkอที:2) หลงัอาหารนําทา่นเขา้ที:พกัแรม 

       � ที:พกั: Holliday Inn Salzburg หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
        (ชื&อโรงแรมที&ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที:สาม        ซาลซบ์รูก์ - ฮลัลส์ตทัท ์– อนิสบ์รคุ – หลงัคาทองคาํ - ถนนมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ   
                     � อาหาร เชา้,เที:ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มืkอที:3) 

นําทา่นออกเดนิทางสูฮ่ลัลส์ตทัท ์(Hallstatt) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย อายุ
กว่า 4,500 ปี เมอืงที&ตั Iงอยู่รมิทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็น
เมอืงที&โรแมนตกิที&สดุในออสเตรยีอยูใ่นเขตซาลซกมัเมอรก์ุท (Salzkammergut) เขตที&มภีเูขาและมทีะเลสาบ
มากมายถงึ 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีIว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพืIนที&มรดกโลกของ UNESCO 
Cultural-Historical Heritage เดนิเที&ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ&งท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน จากนัIนอสิระใหท้่านได ้
เดนิเลน่ถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอืเลอืกซืIอสนิคา้ของที&ระลกึไดต้ามอธัยาศัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เที:ยง     � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืkอที:4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู ่อนิสบ์รุค (InnsBruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอกดา้นการท่องเที&ยวของ
ประเทศออสเตรีย ตั Iงอยู่รมิฝั& งแม่นํ kาอนิ ซึ&งคําว่าอนิสบ์รูคนัIน แปลว่าสะพานแห่งแม่นํIาอนิ มลัีกษณะแคบๆแทรกตัวอยู่
ระหวา่งเทอืกเขาแอลป์ ชม หลงัคาทองคํา(Golden Roof) เป็นสญัลักษณ์สําคัญของเมอืงอนิสบ์รคู ซึ&งตั Iงอยูใ่นเขตเมอืง
เกา่ สรา้งขึIนโดยจักรพรรด ิFriedrich ที& 4 ในชว่งตน้ศตวรรษที& 15 สําหรับเป็นที&ประทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล จากนัIน
ทา่นสามารถเดนิสูถ่นนสายหลกัของเมอืงมาเรยี เทเรสเซยีน ซตราสเซอ (Maria-Theresien- Strasse ) 
เมืองที&เต็มไปดว้ยอาคารสไตลบ์ารอคที&แสนงดงาม ยังคงไดรั้บการรักษาใหอ้ยู่ในสภาพเดมิ ตัวอาอาคารมีสี
เหมอืนลกูกวาดพาสเทลซึ&งเป็นเสน่หท์ี&ทําใหนั้กเดนิทางตอ้งหยุดเก็บภาพเป็นที&ระลกึตลอดเวลา ท่านสมารถนั&ง



จบิกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรอืสามารถเลอืกซืIอของที&ระลกึ ขนมหวานช็อกโกแลตหรอืซืIอแฮมชทีที&ข ึIนชื&อ
เป็นของฝากคนทางบา้นไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

คํ:า � รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  (มืkอที:5) หลงัอาหารนําทา่นเขา้ที:พกัแรม 

 � ที:พกั: Ramada Innsbruck Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชื&อโรงแรมที&ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที:ส ี:          อนิสบ์รคู - เมอืงโฮเอนิชวงัเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน ์- ฟุสเซน่ - ซูรคิ 

                  � อาหาร เชา้,เที:ยง,เย็น 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืkอที:6) 
 
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงโฮเอนิชวงัเกา(Hohenschwangau) ระยะทาง 113 

กม.เมอืงเล็กๆที&สวยงามบรเิวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี 
เพื&อนําท่านเดนิทางขึIนโดยซัตเติIลบัสสู่ปราสาทใหท้่านชมความสวยงามของ 
ป ร า ส า ท น อ ย ช ว า น ช ไ ต น ์
Neuschwanstein Castle) นําชม 

ตน้แบบของปราสาทเจา้หญงินทิรา
ในดิสนีย ์แลนด์ ซึ&งปราสาทนอย
ชวานสไตน ์ตั Iงตระหงา่นอยูบ่นยอดเขา
ดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ&ง เ ป็น
ปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที& 2 หรือ 
เจา้ชายหงสข์าว ชมความวจิติรพสิดาร 

ของหอ้งต่างๆ ที&ไดรั้บการตกแต่งอยา่งงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์วากเนอร ์ซึ&งเป็นนักประพันธเ์พลงที&ทรงโปรด
ปรานยิ&ง จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฟุสเซน่ 

เที:ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืkอที:7) 
บา่ย หลังอาหารนําทา่นเดนิทางชมตัวเมอืงฟุสเซน ฟุสเซน (Füssen) ตั Iงอยูท่าง

ตอนใตข้องเยอรมัน เป็นเมอืงที&ใกลก้ับประเทศออสเตรยี ฟสุเซน่เป็นเมอืงเก่า
มาตั Iงแต่ครั Iงจักรวรรดโิรมันเป็นที&ตั Iงปราสาทของกษั  ตรยิบ์าวาเรีย มสี ิ&งที&น่า
สังเกตุอีกออย่างคือตัวตกึหรือบา้นช่องนัIนของทั Iงเมืองจะมีหลากสีสันมาก
เหมอืนกบัลกูกวาดสสีวยๆทั Iงเมอืง สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ 
สวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง 229 กม.) เป็นเมอืงที&มขีนาดใหญ่ที&สุดในสวสิ 
และมแีม่นํIาลมิมัตเป็นแม่นํI าที &ใหญ่ที &ส ุด เมอืงซรูคิไม่ใชเ่มอืงหลวงของ
ประเทศ แต่มชี ื&อเสยีงระดับโลกและเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร 
และวัฒนธรรมของประเทศ 

เย็น �รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มืkอที:8)  

 � ที:พกั: Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื&อโรงแรมที&ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
วนัที:หา้         ซูรคิ - แองเกลิเบริก์ - ยอดเขาทติลสิ - ลเูซริน์ - สงิโตแกะสลกั – สะพานไมช้าเปล – ซูรคิ 

                     � อาหาร เชา้,เที:ยง 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืkอที:9) 
 นําท่านเดินทางสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ 

สวติเซอรแ์ลนด์ (350 KM 4.30 Hr.)  
ที&ตั Iงของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าเพื&อเดนิทาง
ขึIนสู่ ยอดเขาทติลสิ ที&ระดับ ความสูง 
3,020 เมตรเหนือระดับนํIาทะเลปานกลาง 
ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมที&



เรยีกวา่ โรแตร ์เคเบิIลคาร ์ที&จะหมนุรอบๆในขณะที&เคลื&อนที&ข ึIนไปเรื&อยๆ ทา่นจะไดข้ึIนชมทัศนยีภาพที&งดงามของเทอืกเขา
แอลป์  ชมถํIาแข็งที&สวยงาม และใหท้านเดนิเล่นถ่ายรูปหรอืเล่นหมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF 
WALK สรา้งขึIนฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที&ยวบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร 
ทอดขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 
เที:ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มืkอที:10) 
 
บา่ย หลังอาหารเที&ยงนําท่านนั&งเคเบิIลคารล์งมาที&สถานีดา้นล่างและเดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงทอ่งเที:ยวยอด

นยิมอนัดบัหนึ:งของสวติเซอรแ์ลนดท์ี&ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาจากนัIนพาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying 
Lion of Lucerne) ที&แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื&อเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที&เกดิจาก
การปฏวิัตใินฝรั&งเศสเมื&อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)  ซึ&งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่าน
แม่นํ kารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ&งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์เป็นสะพานไมท้ี&มหีลังคาที&เกา่แกท่ี&สดุใน
ยโุรป สรา้งขึIนเมื&อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  จากนัIนใหท้า่น
ไดอ้สิระเลอืกซืIอสนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื&องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี&หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นตน้ อาหารคํ:าอสิระตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัIนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิเพื:อเขา้ที:พกัแรม 

 �ที:พกั: Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื&อโรงแรมที&ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
 
วนัที:หก      สนามบนิซูรคิ – สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ     � อาหาร เชา้ 

 
06.00น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (มืkอที:11) 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ (ระยะทาง 70กม. 50 นาท)ี เพื&อเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 
09.30น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ เช็คอนิต ั~วโดยสารและสมัภาระ ใหท้่านทําคนืภาษ ี(Tax Refund ) และ ม ี
                  เวลาชอ้ปปิk งสนิคา้ปลอดภาษภีายในสนามบนิ 
11.20น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบีI โดยสายการบนิอทิฮิดั แอรเ์วย ์เที:ยวบนิที: EY074 
19.25น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงอาบดูาบ ีแวะรอเปลี&ยนเครื&อง 
23.40น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเที:ยวบนิที: EY406 
วนัที:เจ็ด         ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ

08.55 น. คณะเดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

***************************************** 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี:ยนโดย
คาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
เงื:อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัkงนีkจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 20 ทา่นขึkนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที&มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื&อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิ&ม (ในกรณีที&ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
 

2. ในกรณีที:ลกูคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัkง มฉิะน ัkนทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัkงสิkน  
 
3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000 บาท  
กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยื&นวซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที&เหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  



**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่&ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัIนทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื&องจากเป็นราคาตัsวเครื&องบนิโปรโมชั&น เมื&อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื&อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีที&กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Iงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที&ระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtที&จะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทั IงสิIน  รวมถงึเมื&อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ&ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิtไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า
กรณีใดๆทั IงสิIน  
5.อตัราคา่บรกิารนีkรวม  
1. คา่ตัsวโดยสารเครื&องบนิไป-กลับ ชั Iนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตัsวกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที&นั&งเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตัsวกรุ๊ปเทา่นัIนไมส่ามารถเลื&อนวนัได)้  
2. คา่ที&พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที&ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที&ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที&บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่นํ kาหนกักระเป๋า สายการบนิเอทฮิดัจํากดักระเป๋า 1ชิkน นํ kาหนกั 23 กโิลกรมั ถอืขึkนเครื:องได ้7กโิลกรมั และค่า
ประกนัวนิาศภยัเครื&องบนิตามเงื&อนไขของแตล่ะสายการบนิที&มกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํIาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที&สาย
การบนิเรยีกเก็บ ถา้ตอ้งการซืIอนํIาหนักเพิ&มแจง้กอ่นเดนิทาง14วัน ซืIอนํIาหนักสมัภาระเพิ&ม 1ชิIน นํIาหนัก23กก. ราคา 180 US ดอล
ลา่ร/์เที&ยว  
6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกนัภยัแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบืIองตน้ ดังนีI  
- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุตัเิหต ุ 
  ผูเ้อาประกนัภยัที&มอีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 
  ผูเ้อาประกนัภยัที&อายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 
  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนื&องในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท  
  ซึ&งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื&อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทั IงนีIการทําประกันนีIจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ 
ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเที:ยว  ที:บงัคบัใหบ้รษิทันําเที:ยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่น ัkน แตท่ั IงนีI ทา่นสามารถ
ศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซืIอความคุม้ครองเพิ&มเตมิสามารถ
แจง้ความประสงคม์าที&บรษัิทฯ  
7.รวมคา่วซีา่วซีา่เชงเกน้แลว้ กรณีลกูคา้มวีซีา่เชงเกน้อยูแ่ลว้หักออกจากคา่ทัวร ์2,200 บาท 
6.อตัราคา่บรกิารนีkไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื&นๆ ที&นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื&องดื&ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํIามนั ที&สายการบนิเรยีกเก็บเพิ&มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัsวเครื&องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที&จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที&โรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 45 EURO ตอ่ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ kาใจจากทา่น  
 
กรณีวซี่าไม่ไดร้บัการอนุมตัจิากสถานทูต(วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยที:เกดิข ึkนจรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื:นวซีา่/คา่มดัจําต ั~วเครื:องบนิ (กรณีออกต ั~วแลว้ ) 
 
7.หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัkงหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมื:อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัkงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื:อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัkงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtที&จะเลื&อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึIนในกรณีที&มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิtการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ&ม หากสายการบนิมกีารปรับขึIนกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtในการเปลี&ยนเที&ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื&องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั IงสิIน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ&งของผดิกฎหมาย ซึ&งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั IงสิIน หากเกดิสิ&งของสญูหาย อนัเนื&องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที&ยวเอง  
6. เมื&อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั Iงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื&อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั Iงหมด  
7. รายการนีIเป็นเพยีงขอ้เสนอที&ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั Iงหนึ&ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที&พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ&งอาจจะปรับเปลี&ยนตามที&ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื&องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที&เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี& / ปลอดบหุรี&ได ้
โดยอาจจะขอเปลี&ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี&พัก ทั IงนีIข ึIนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนั
ได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 14วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัIน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั IงสิIนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัIน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื&องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที&ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเที&ยว อนัเนื&องมาจากการกระทําที&สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอื&น ๆ   
12. การประกนัภยั ที&บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที&ยว ตาม
พ.ร.บ. การทอ่งเที&ยว เทา่นัIน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื&อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้
และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื&อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์ (ท่านสามารถซืIอประกันสขุภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั&วไปและควรศกึษาเงื&อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั IงสิIนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัIน  
14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื&องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที&ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเที&ยว อนัเนื&องมาจากการกระทําที&สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอื&น ๆ  
 

เอกสารในการขอยื:นวซีา่เชงเกน้ (ประเทศออสเตรยี) 
ระยะเวลาดาํเนนิการยื:น 15 วนัทําการ 

** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิkวมอื ณ สถานทตู ตามวนัและเวลาที:นดัหมาย ** 
1. พาสปอรต์ ที&ยงัไมห่มดอาย ุ และมอีายไุมตํ่&ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุ หากหมดอายกุรณุานําไปตอ่อายกุอ่นนําสง่ และมี

จํานวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้เพื&อตดิวซีา่ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่เชงเกน้หรอืไมก่ต็าม ควร
นําไปแสดงดว้ยเพื&อเป็นเอกสารอา้งองิกบัทางสถานฑตู  
 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรงปจัจบุนั ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2 นิkว จํานวน 2 ใบ และมอีายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวม
แวน่สายตา หา้มมเีครื&องประดับ ตอ้งเป็นรปูที&ถา่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัIน 
 

3. เอกสารสว่นตวั 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบตัรประชาชน / สําเนาบตัรขา้ราชการ (ถา้ม)ี 
สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาทะเบยีนหยา่ / สําเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาใบเปลี&ยนชื&อ – นามสกลุ (ถา้เคยทกีารเปลี&ยน) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
(กรณีเด็กอายตุํ:ากวา่20ปี) แปลเป็นภาษาองักฤษ 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาสตูบิตัร / หนงัสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา / สําเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา  
 

4. หลกัฐาน/ใบรบัรองการทํางานจากบรษัิทที&ทา่นทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัIน โดยระบตํุาแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนใน
ปัจจบุนั,วันเดอืนปีที&เริ&มทํางานกบับรษัิทนีIและชว่งเวลาที&ขอลางานเพื&อเดนิทางไปยโุรป หลังจากนัIนจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนด  
4.1 กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริ&มทํางานและชว่งเวลาที&อนุมัตใิห ้
ลาหยุดเพื&อเดนิทางไปยโุรป เท่านัIนไม่ตอ้งระบชุื&อประเทศ หลังจากนัIนจะกลับมาทํางานตามปกตหิลังครบกําหนด และตอ้งมี
อายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื&นวซีา่  ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ และเป็นหลกัฐานปัจจุบนัเทา่น ัkน พรอ้มประทบัตราบรษิทั โดยชื&อ
ลกูคา้ที&ระบใุนหนังสอืรับรองทางการงาน ตอ้งสะกดชื&อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
4.2 กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนที&มชี ื&อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื
หุน้สว่น พรอ้มทั Iง เซน็ชื&อรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (คัดลอกไมเ่กนิ 3 เดอืน และเป็นภาษาองักฤษเทา่นัIน)  
4.3 กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองตัวจรงิจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที&กําลังศกึษาอยูเ่ป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัIน (สถานทตูไมรั่บเอกสารที&เป็นบตัรนักเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนกอ่นยื&นวซีา่) 
 เด็กอายตุํ:ากวา่ 20 ปี 

จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาจะตอ้งมใีบรับรองจากมารดา หรอืหากเด็ก
เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรับรองจากบดิา หรอืถา้เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาและมารดา จะตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
ไปตา่งประเทศจากทั Iงบดิาและมารดา พรอ้มมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยใหก้บับตุรกบัผูท้ี&บตุรเดนิทางไปดว้ย ตอ้งไปทําที&สํานักงานเขตที&
ทําเบียนบา้นอยู่  (พรอ้มแนบบัตรประชาชน ของบดิาและมารดา) โดยมีนายอําเภอหรือผูอํ้านวยการเขตลงลายมือชื&อและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง  และบดิาหรอืมารดาจะตอ้งไปเซ็นเอกสารต่อหนา้เจา้ที&รับยื&นวซีา่ดว้ย กรณีเด็กที&
บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผู ้
เดยีว 

4.4 กรณีที:เกษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบสําเนาบตัรขา้ราชการบํานาญมาดว้ย  



4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชสํ้าเนาทะเบยีนสมรส / ใบหยา่ /ใบมรณะ (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ใชห้ลกัฐานการเงนิของตัวเองหรอื
ของสามกีไ็ด ้ในกรณีที&ไมไ่ดเ้ดนิทางไปกบัสาม ีจะตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ยจากสาม ีเป็นภาษาองักฤษ      พรอ้มกบัเขยีน
ชื&อ-นามสกลุ วันเดอืนปีเกดิ ของสาม ีและบตุร ที&มดีว้ยกนั) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
5.1 สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ประจําหรอืออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน (นับจากวันปัจจบุนั) 
ควรเลอืกเลม่ที&มกีารเขา้ออกของเงนิสมํ&าเสมอ และมจํีานวนไมตํ่&ากว่า 6 หลัก เพื&อแสดงใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอ ที&จะ
ครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง และสามารถที&จะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้น เมื&อกลับสูภ่มูลํิาเนา 
แนะนําใหข้อเป็น STATEMENT จากทางธนาคาร พรอ้มปรับยอดเงนิ 15 วันกอ่นวันนัดสมัภาษณ์ 

**ยอดเงนิสดุทา้ยที:ลกูคา้อพัเดท 15 วนักอ่นยื:น ตอ้งมยีอดเงนิที:ครอบคลมุคา่ทวัรด์ว้ย ** 
**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

5.2 หากตอ้งรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบ้คุคลอื:นในคณะ 

ตอ้งทําเป็นหนังสอืรับรองค่าใชจ้่าย    ) BANK GUARANTEE) ที&ออกจากทางธนาคารเท่านัIน ระบชุื&อเจา้ของบัญช ีและบคุคลที&
เจา้ของบญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยใหโ้ดยชดัเจนฉบบัภาษาองักฤษ ไมเ่กนิ 15 วันกอ่นยื&น ตอ้งสะกดชื&อ-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

5.3 กรณีที:บรษิทัของทา่นเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางท ัkงหมด ทางบรษัิทฯ จะตอ้งออก
จดหมายอกีหนึ&งฉบับเพื&อแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายและการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื&อผูเ้ดนิทาง และ
เหตผุลที&จัดการเดนิทางนีIในจดหมายดว้ย 
  

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลยื:นวซี่าเชงเกน้ กรุณากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ที&แนบมาใหอ้ย่างถูกตอ้ง เนื&องจากเป็น
ขอ้มลูที&ตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานทตู ทางบรษัิทฯไมส่ามารถกรอกแทนทา่นไดเ้พราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   
ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้
รายละเอยีดเกี&ยวกบัชื&อ,นามสกลุ,วันเดอืนปีเกดิ,ญาตพิี&นอ้ง,สถานที&เกดิ และจํานวนบตุรของผูเ้ดนิทาง  
การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมที&ไดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื&นคํารอ้งใหมก่็ตอ้งชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั Iง หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแต่งกายสภุาพ ทั IงนีIบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ที&ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ&มเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั  
กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิtในการแจง้สถานทตูเพื&อใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของ
สถานทตูเรื&องวซีา่ของทา่น เนื&องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท 
การยื&นวซีา่นัIน ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระยอดมดัจําทา่นละ 20,000 ตอ่ทา่นกอ่นเทา่นัIน ถงึสามารถดําเนนิการขั Iนตอนการยื&นวซีา่ได ้

** เอกสารประกอบการยื:นวซีา่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัkน และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร** 

 
แบบฟอรม์สําหรับกรอกขอ้มลูยื&นวซีา่เชงเกน้ประเทศออสเตรยี 

โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้น เพื&อประโยชนใ์นการยื&นวซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื&อ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .............................................................................................................. 
2. ชื&อ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .............................................................................................................. 
3. ชื&อ / นามสกลุเดมิ (ถา้ม)ี          .............................................................................................................. 
4. วัน-เดอืน-ปีเกดิ   ..............................................  อาย ุ............. ปี   สถานที&เกดิ ........................................ 
5. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ที&อยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ) 
............................................................................................................................................................. 
................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 
โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 
6. อาชพีปัจจบุนั .................................................... ตําแหน่ง ...................................................................... 
7. ชื&อสถานที&ทํางาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 
.............................................................................................................................................................. 
ที&อยูท่ี&ทํางาน ........................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ี&ทํางาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 
8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 
9. รายไดอ้ื&นๆนอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลกั ......................................................................................... 
      แหลง่ที&มาของรายไดนั้Iน .......................................................................................................................... 
 

10 . สถานภาพ     �   โสด   �   สมรส   �   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 



  �   หยา่   �   มา่ย   �   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา    �   แยกกนัอยู ่
11. ชื&อ-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที&เกดิ ..................... 
12. ชื&อ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานที&เกดิ ...................... 
13. ชื&อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานที&เกดิ ...................... 
14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังนีI 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 
15. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์............................................................................................................ 
 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิIวมอืเพื&อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีI 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที&ดําเนนิการ หากทราบ)   

17. วซีา่เชงเกนที&เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที&ผา่นมา 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ั Iงแตว่ันที& .............................................. ถงึวันที& .................................................. 

18. เคยถกูพมิพล์ายนิIวมอืเพื&อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีI 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ที&ดําเนนิการ หากทราบ)  ………………………………………… 

19.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

20. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื&นออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
            กรณุาระบชุื&อ ............................................................. 

         สิ&งที&ชว่ยในการดํารงชพี ………………………………..…………. 
 
            เชค็เดนิทาง       เงนิสด 

            บตัรเครดติ       ที&พักที&มผีูจั้ดหาให ้

  ชําระคา่ที&พักลว่งหนา้แลว้     คา่ใชจ้า่ยทั Iงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้
 
** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัkงหมด เจา้หนา้ที:จะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์ออนไลนข์องทา่น ** 

- หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จาํเป็นตอ้งสง่มาเพื:อดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
- หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการทํางานฉบบัจรงิ กรณุากรอกขอ้มลูการทํางานของทา่นเป็นภาษาองักฤษให้

ครบถว้น ไดแ้ก ่ชื:อบรษิทั / ตาํแหนง่ของทา่น / ลกัษณะงาน / รายไดต้อ่เดอืน  
 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี:ยวขอ้งใดๆท ัkงสิkน ท ัkงนีkบรษิทัเป็นเพยีง
ตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัkน 


