
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางกบัสายการบินเอมิเรตส์ อนัสุดหรู สู่มหานครแห่งแฟช่ันมิลาน  
เตม็อิม่กบัดนิแดนที่มีธรรมชาตอินังดงามที่สุดแห่งหน่ึงของโลกที่สวติเซอร์แลนด์  

พกัเมืองอนิเทอร์ลาเก้น และลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม  
ขึน้รถไฟพชิิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป  

ชมจตุัรัสมาเรียน-พลาสท์ ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัศิาสตร์และธุรกจิของนครมิวนิค  
เดนิเล่นเมืองสวยที่คาร์โลว ีวารี สัมผสัมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ซ่ึงจะท าให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม 

ล่องเรือชมความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์  ชมพระราชวงัเชินบรุนน์ ที่วจิติรตระการตา 
 



 

 
17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการ 

  บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 373  

 

00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
   03.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบิน EK 101 

07.45 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง)         
น ำท่ำนผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร จำกนั้นเดินทำงสู่ตวัเมืองมิลาน (MILAN) เมืองท่ีเรียกไดว้ำ่ 
เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น ำท่ำนถ่ายรูปด้านนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (DUOMO DI 
MILANO) ท่ีสร้ำงด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสำนกัน ชมควำมงดงำมอันน่ำอัศจรรย์  ของ
สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร น ำท่ำนชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล 
(GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ซ่ึงนับว่ำเป็นช้อปป้ิงมอลล์ท่ีสวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่
ท่ีสุดในเมืองมิลำน อนุสำวรีย ์ของกษตัริยว์ิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมกำรรวมชำติหัวเมืองต่ำงๆใน
อิตำลี และอนุสำวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่ำน คือลีโอนำร์โด ดำร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณ 
ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำล่ำ   

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จำกนั้ นน ำท่ ำนเดินข้ำมพรหมแดนอิตาลี  – สวิตเซอร์แลนด์ เพื่ อ เดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน 

(INTERLAKEN) เมืองระหว่ำงทะเลสำบ เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่ำง ทะเลสาบทูน (LAKE THUN) และ
ทะเลสาบ เบ รียน ซ์  (LAKE BRIENZ) อิส ระให้ ท่ ำนได้สั มผ ัสบรรยำกำศและธรรมชำติแบบ
สวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ  จำกนั้นให้ท่ำนได ้อิสระเลือกซ้ือสินค้าของฝากจากสวิส เช่น ช็อคโกแลต ,
เคร่ืองหนงั,มีดพบั, นำฬิกำยีห่อ้ดงั อำทิเช่น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER เป็นตน้ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
   น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง   ดูไบ – มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอม็มานูเอล – อินเทอร์ลาเคน - 
  ซ้ือสินค้าของฝากจากสวสิ  

วนัแรก   กรุงเทพฯ   



 

 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมและยงัเป็นท่ีตั้งสถำนีรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุง 

เฟรา (JUNGFRAU) เเละเม่ือปี คศ.2001  องคก์ำรยูเนสโกประกำศให้ยอดเขำจูงเฟรำ เป็นพื้นท่ีมรดกโลก
ทำงธรรมชำติแห่งแรกของยุโรป น ำคณะ น่ังรถไฟ ท่องเท่ียวธรรมชำติ ข้ึนพิชิตยอดเขำจูงเฟรำท่ีมีควำมสูง
กว่ำระดับน ้ ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่ำงเส้นทำงข้ึนสู่ยอดเขำท่ำนจะได้ผ่ำนชมธำร
น ้ ำแข็งท่ีมีขนำดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (JUNGFRAUJOCH) สถำนีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดใน
ยโุรป  เขำ้ชม ถ า้น า้แข็ง ท่ีแกะสลกัใหส้วยงำม อยูใ่ตธ้ำรน ้ำแขง็ลึกถึง 30 เมตร  

   
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
  จำกนั้นพำท่ำนชมววิท่ี ลานสฟิงซ์ (SPHINX TERRACE) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดบัควำมสูงถึง 
 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็นได้กวำ้งไกลท่ีถึงชำยแดนสวิส สัมผสักับภำพของธำรน ้ ำแข็ง ALETSCH 
 GLACIER ท่ียำวท่ีสุดในเทือกเขำแอลป์ ยำวถึง 22 ก.ม.และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย อิสระให้
 ท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรถ่ำยรูป เล่นหิมะบนยอดเขำและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขำ และท่ีไม่ควร
 พลำดกบักำรส่งโปสกำร์ดโดยท่ีท ำกำรไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป น ำคณะเดินทำงลงจำกยอดเขำโดยไม่ซ ้ ำ
 เส้นทำงเดิม ให้ท่ำนไดช้มวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงำมและแตกต่ำงกนัจนถึง สถำนีรถไฟเมืองลำวท์เทอบรุนเนิน
 จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูก
 ห้ อ ม ล้ อ ม ไป ด้ ว ยท ะ เล ส ำบ แล ะขุ น เข ำ  จ ำก นั้ น พ ำท่ ำน ช ม สิ ง โต หิ น แก ะส ลั ก  (DYING 
 LIONOFLUCERNE) ท่ีแกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลึกถึงกำรสละชีพอยำ่งกลำ้หำญ
 ของทหำรสวสิ จำกเหตุกำรณ์ปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (CHAPEL BRIDGE) 
 ซ่ึงมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ารอยส์ (REUSS RIVER) อันงดงำมซ่ึงเป็นเหมือน
 สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
 หลงัคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวติัศำสตร์ของชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน 

  
 

วนัทีส่าม  เมืองกรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค – ถ ้าน ้าแข็ง – ลานสฟิงซ์ - 
  เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลกั – สะพานไม้ชาเปล - แม่น า้รอยส์ 



 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองวาดุซ (VADUZ) เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตน สไตน์ (LIECHTENSTEIN) 
เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นท่ีเพียง 160 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น ประชำกรทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หม่ืนคน 
ตั้งอยูใ่นทวีปยุโรปกลำงเตม็ไปดว้ยภูเขำสูง มีพรมแดนดำ้นตะวนัออกติดกบัออสเตรียและดำ้นตะวนัตกติด
กบัสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬำฤดูหนำว ชมเมืองวาดุซ (VADUZ) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศและเป็นท่ีตั้งของรัฐสภำแห่งชำติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำไรน์ ท่ีมีประชำกรรำว 5,100 คน จำกนั้นน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่เมือง  เบรเกนซ์ (BREGENZ) ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีสวนงำมอีกเมืองหน่ึง ตั้งอยูป่ลำยสุด
ดำ้นตะวนัออกของทะเลสำบคอนสตนัซ์ (LAKE CONSTANCE ) ทะเลสำบน ้ ำบริสุทธ์ิใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของยโุรปกลำง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) อยูท่ำงใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของ

รัฐบำวำเรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของประเทศ (รองจำกเบอร์ลินและฮมับูร์ก) และเป็นหน่ึงใน
เมืองท่ีมัง่คัง่ท่ีสุดของยุโรป น ำชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (MARIENPLATZ) ถือว่ำเป็นจุดเร่ิมต้นของ
ประวติัศำสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งของศำลำวำ่กำรเมืองท่ีมีรูปแบบสถำปัตยกรรม
แบบโกธิคท่ีงดงำมซ่ึงสร้ำงข้ึนในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลำสร้ำงถึง 42 ปี มีหอระฆงัสูง 85 
เมตร ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้ำชมตุ๊กตำไขลำนท่ีจะออกมำเตน้ร ำ เม่ือนำฬิกำตีบอกเวลำ  11.00 น. 
และ 17.00 น. และเชิญท่ำน เลือกซ้ือสินค้าของทีร่ะลกึ เช่น เคร่ืองเหล็กตรำตุก๊ตำคู่ เป็นตน้  

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำเดินทำงโดยรถโคช้สู่ เมืองคาร์โลวี วารี (KARLOVY VARY) ท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองแห่งสปำท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของสำธำรณรัฐเช็ก เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกวำ่เป็นศูนยก์ลำงบ ำบดัโรคภยัต่ำงๆ น ำเดินชมเมืองคำร์
โลวี วำรี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมำใชบ้ริกำรรักษำสุขภำพตำมควำมเช่ือท่ีมีมำแต่สมยั

วนัทีห้่า มวินิค – คาร์โลว ีวารี – ทดลองด่ืมน า้แร่ - ปราก  

วนัทีส่ี่  ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มวินิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - เลือกซ้ือสินค้าของทีร่ะลกึ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 

โบรำณ เชิญทดลองด่ืมน ้าแร่ซ่ึงต้องด่ืมกับแก้วพิเศษโดยเฉพำะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปำกยื่นออกมำ
เหมือนกำน ้ำ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน) 
  จำกนั้ นเชิญเดินเล่นตำมอัธยำศัยถ่ำยรูปกับเมืองน้อยน่ำรัก หรือ เลือกซ้ือสินค้ำของท่ีระลึกได้เวลำ

 สมควร น ำคณะเดินทำงสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสำธำรณรัฐเช็ก อดีตเมือง
 หลวงของ สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดส้มญำนำมมำกมำย เช่น นครแห่งปรำสำท และโรมแห่งอุดร
ทิศ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม HOLIDAY INN CONGRESS HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำน เดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) สะพำนเก่ำแก่ขำ้มแม่น ้ ำวลัตำวำ ชม

รูปป้ันโลหะของเหล่ำนักบุญท่ีตั้ งอยู่สองข้ำงรำวสะพำนกว่ำ 30 องค์ แล้วชมสะพำนหอคอย, ประตู
 เมืองเก่ำ “POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมัยโบรำณ, ศำลำว่ำกำรเมืองหลังเก่ำ มี จุดเด่นคือ 
 นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ท่ีตีบอกเวลำทุกๆชั่วโมง  น ำเข้ำชมปราสาทแห่ง
 ปราก (PRAGUE CASTLE) ท่ีสร้ำงข้ึนอยู่บนเนินเขำตั้ งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้ำชำย 
 BORIVOJ แห่งรำชวงศ์ PREMYSLIDS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท ำเนียบประธำนำธิบดีมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม
มหาวิหาร เซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อันงำมสง่ำด้วยสถำปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัย
ศตวรรษท่ี 14     นับว่ำเป็นมหำวิหำรสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงปร๊ำก ซ่ึงพระเจำ้ชำร์ลท่ี 4 โปรดให้
สร้ำงข้ึนในปี ค.ศ.1344 ภำยในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษตัริยส์ ำคญัในอดีต เช่น พระเจำ้ชำร์ลท่ี 4, พระเจำ้
เฟอร์ดินำนด์ท่ี 1 และ พระเจำ้แมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นตน้ แล้ว ชมพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) ท่ี
เป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของปรำสำท ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจำ้ชำยโบฮีเมียนทั้งหลำย 

  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  ช่วงบ่ำยมีเวลำให้ท่ำนอิสระเลือกซ้ือสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า  มีทั้ งสินค้ำของฝำกท่ีระลึก 

 รวมทั้งร้ำนคำ้แฟชัน่ชั้นน ำ อำทิ เช่น LOUIS VITTON ,GUCCI, HERMES, HUGO BOSS, BURBERRY, 
 RIMOWA SHOP,DIOR, NESPRESSO ฯลฯ  จำกนั้ นน ำ เดินท ำงโดยรถโค้ช สู่  ก รุงบราติ สลาว่ า 
(BRATISLAVA) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบท่ีบริเวณ
 พรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงักำรี และใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเช็ก 

ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

วนัทีห่ก    ปราก – ปราสาทปราก – สโลวกั 
 



 

  น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA   หรือเทยีบเท่า  
 

 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET IN PARNDORF ให้เวลำท่ำนได้

อิสระช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ  เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
 BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL 
และอ่ืนๆอีกมำกมำย  *** เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท าการในวันอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวัน
 อาทติย์ในวนัน้ัน ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถัดไปแทน*** 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั 
  น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชผ่ำนย่ำนเกษตรกรรมข้ำมพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST)  เมือง

 หลวงของ  ป ระ เทศ ฮังกา รี  (HUNGARY)  ซ่ึ งได้ ช่ื อ ว่ ำ เป็ น เมื อ ง ท่ี ทันสมัยและสวยงำมด้วย
 ศิลปวฒันธรรมของชนหลำยเช้ือชำติท่ีมีอำรยธรรม รุ่งเรืองมำนำนกว่ำพันปี ถึงกับได้รับกำรขนำน
 นำมว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้ ำดำนูบ”  ชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่ำงดงำมติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภำพบนสองฝ่ัง
 แม่น ้ ำดำนูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ(HEROES’ SQUARE) บนฝ่ังเปสต ์ท่ีตั้งของ MILLENARY MONUMENT 
อนุสำวรียท่ี์สร้ำงข้ึนฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชำวแมกยำร์ น ำท่ำนล่องเรือแม่น ้าดานูบ อนัเลืองช่ือ 
ชมควำมงำมของทิวทศัน์และอำรยธรรมฮงักำรีในช่วง 600-800 ปีมำแลว้ท่ีตั้งเรียงรำยกนัอยู่ 2 ฟำกฝ่ัง ชม
ควำมตระกำรตำของอำคำรต่ำงๆ อำทิ อำคำรรัฐสภำ ซ่ึงงดงำมเป็นท่ีร ่ ำลือ ดว้ยสถำปัตยกรรมแบบโกธิค 
บนตวัอำคำรประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจำกน้ีท่ำนจะไดช้มสะพำนเชน สะพำนถำวรแห่งแรกท่ี
สร้ำงขำ้มแม่น ้ ำดำนูบ โดยนำย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชำวองักฤษ เหล็กทุกช้ินท่ีใชใ้นกำร
สร้ำงไดถู้กน ำมำจำกประเทศองักฤษเช่นกนั (การล่องเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว 
น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงินจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) 

 
ค ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 

   น าเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำเดินทำงโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ำนชมเส้นทำง

ธรรมชำติของทิวเขำสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่ำไมแ้ห่งออสเตรีย 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

วนัทีแ่ปด  บูดาเปสต์ – เวยีนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปป้ิงถนนคาร์นท์เนอร์ - สนามบินเวทชาท 

วนัทีเ่จ็ด  บราติสลาวา –  OUTLET – บูดาเปสต์ – จัตุรัสวรีบุรุษ - ล่องเรือแม่น า้ดานูบ - สะพานเชน 



 

 หลังทำนอำหำรเรียบร้อยแล้วน ำเข้ำชมควำมงดงำมของ  พระราชวังเชินบรุนน์  (SCHOENBRUNN 
PALACE)  แห่งรำชวงศฮ์บัสบวร์ก ซ่ึงมีประวติักำรสร้ำงมำตั้งแต่กลำงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมำพระ
นำงมำเรีย เทเรซ่ำ ให้สร้ำงข้ึนใหม่อย่ำงสง่ำงำมด้วยจ ำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่ำงปีค.ศ.1744 - 
1749 เพื่อใชเ้ป็นพระรำชวงัฤดูร้อน ชมควำมโอ่อ่ำของทอ้งพระโรง และพลบัพลำท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บกำร
ตกแต่งอยำ่งวิจิตรบรรจงสวยงำมไม่แพพ้ระรำชวงัแวร์ซำยส์ของฝร่ังเศส จำกนั้นเชิญช้อปป้ิงสินค้าเคร่ือง
แก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้ำนำนำชนิด อำทิเช่น LOUIS VITTON, GUCCI, ร้ำนนำฬิกำ BUCHERER, 
สินคำ้เส้ือแฟชัน่ทนัสมยั เช่น ZARA ,H&M ฯลฯ และสินคำ้ของฝำกเช่น ช๊อคโกแลตโมสำร์ท หรือแวะชิม
ของหวำนท่ีร้ำน THE DEMEL ร้ำนเบเกอร์ร่ีและช๊อคโกแลตท่ีเก่ำแก่ เร่ิมกิจกำรตั้งแต่ปี 1786 ในยำ่น ถนน
คาร์นท์เนอร์ (KARNTNERSTRABE) ใจกลำงกรุงเวยีนนำ 

 
18.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ สนามบินเวทชาท เพื่อให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำ  คืนภาษี (TAX REFUND) และ มีเวลำใน
  กำรเลือกซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 
22.45น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 126 *** คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 61 เป็นต้นไป 
  ออกเดินทางเวลา 21.55 น. และถึงดูไบเวลา 06.35 น.*** *** คณะเดินทางวันที่ 30 มี.ค. –  7 เม.ษ. 61ออก
  เดินทางเวลา 22.45 น. และถึงดูไบเวลา 06.20 น.*** 

 
06.40 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 372 
18.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดิภาพ   

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
  

(ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวันอาทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน 
TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่ก้า  ดูไบ –  กรุงเทพฯ 



 

 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง: 26 ม.ค. – 3 ก.พ.61 // 28 ก.พ. – 8 มี.ค.61 
 9 – 17ม.ีค.61 //  30 ม.ีค. – 7 เม.ย.61 

อตัราค่าบริการ ราคา 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 56,900.- 
ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 
พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 8,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 56,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 

56,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่านละ  18,000.- 
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวซ่ีาเชงเก้น(ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ 
(ราคาสามารถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่าน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 

 

 

 

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ี
กองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้
เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำร
เดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะ
ไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบิน) 
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 
✓ ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
✓ ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 
✓ ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร 
✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบุคคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

✓ ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิเช่น  ค่ำเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ , ค่ำโทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำน ้ำหนกั

เกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ช้ิน,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจบ็ป่วยจำกโรค
ประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหวำ่งกำรเดินทำง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์จากเมืองไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 9 x 3 = 27 ยูโร หรือ ประมาณ 900 บาท) 
 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ  (16 ยูโร) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศเชงเก้น (ผู้ย่ืนวซ่ีาต้องช าระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีาในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,500 บาท ) 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 
 
 
 
 
 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
• กรุณามัดจ า 20,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 36 ช่ัวโมง โดยโอนเงินเข้าบัญชี (ที่น่ังจะยืนยนัเม่ือได้รับเงิน

มัดจ าแล้วเท่าน้ัน) 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี             นายโสฬส ศิริวลัลภ 

  เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 
• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วัน 

พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ 
ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 

• หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนออกบตัร
โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

• กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 

• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์
ทั้งหมด 

• หำกท่ำนไม่ผำ่นกำรอนุมติัวซ่ีำหรือยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ ำเป็นทำงบริษทัขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
• แจง้ยกเลิก 45 วนั ข้ึนไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
• แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใชจ่้ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง   ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดั
จ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

• กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวซ่ีาจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
  



 

• กรณวีซ่ีาผ่านแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด    
• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หน้ำท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
• ทำงบริษทัได้ส ำรองท่ีนั่งพร้อมช ำระเงินมดัจ ำค่ำตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทวัร์ ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเก็บค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่ำใชจ่้ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบิน
และช่วงเวลำเดินทำง   

• หำกตัว๋เคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี
เกิดข้ึนจริง  และรอ REFUND จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอยำ่งนอ้ย 

• นัง่ท่ี LONG LEG โดยปกติอยูบ่ริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด 
เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหำ เช่น  สำมำรถเปิด
ประตูฉุกเฉินได ้(น ้ ำหนกัประมำณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให้ท่ี
นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
• เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่  (TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE 
ROOM) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  หรือ 
อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงิน
เพิม่เติมในกรณทีีอ่าจมีการแยกห้องพกั 

• โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
• กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีาและการย่ืนขอวซ่ีา 
• กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษทัทวัร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้กำรพิจำรณำ 

ของสถำนทูตง่ำยข้ึน 
• กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหวำ่งยืน่วซ่ีำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษทั ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษทัฯ 

ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซ่ึงบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนขำ้งนำนและอำจ
ไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำได ้ 

• ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนัก
หรือศึกษำอยูเ่ท่ำนั้น 



 

• หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้
เดินทำงตอ้งไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กบัทำงบริษทัดว้ย 
เน่ืองจำกประวติักำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค  ำร้องขอวซ่ีำ และจ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำง 
ตอ้งเหลือวำ่งส ำหรับติดวซ่ีำไม่ต ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

• ท่ำนท่ีใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำงนั้นๆ 
และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวติเซอร์แลนด์) 
ใช้เวลาท าการอนุมตัิวซ่ีานับจากวนัย่ืนประมาณ 10-15 วนัท าการ 

ย่ืนวซ่ีาแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีา TLS CONTACT 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างย่ืนวซ่ีาเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรับประทบัวีซ่ำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำน
เหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบั  และหนงัสือเดินทำงจะตอ้งไม่ช ำรุด(หนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำ
น ำมำประกอบกำรยืน่วซ่ีำดว้ย)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 1.5 X 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไม่เกิน 
6 เดือน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิ้ว หำ้มสวมแวน่ตำหรือเคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ 
รูปไม่เลอะหมึก ) 

3. หลกัฐานการเงิน  
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ BANK STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 

เดือน ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น (รบกวนลูกคำ้ท ำรำยกำรเดินบญัชี โดยกำร ฝำกหรือ
ถอน ก่อน 1-2 วนั แล้ว ค่อยขอ STATEMENT เพื่อให้อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่ำ)  บัญชีฝาก
ประจ า ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำได ้

- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใชส้ ำเนำ BANK STATEMENT บญัชีออมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดือน(ของผูท่ี้ออก
ค่ำใชจ่้ำย)  

**สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั** 
4. หลกัฐานการท างาน   
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 

เดือน หรือ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 
- กจิการไม่จดทะเบียน จดหมำยช้ีแจงกำรท ำงำน พร้อมเอกสำรประกอบ เช่น รูปถ่ำยร้ำน สัญญำเช่ำท่ี โฉนดท่ีดิน เป็น

ตนั 
- เป็นพนักงาน    หนงัสือรับรองกำรท ำงำน จำกบริษทัฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ  1 เดือน ช่ือ -สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ต ใช้ค  ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชห้นงัสือรับรองกำรเรียนท่ีออกจำกสถำบนัท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ 



 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมีอำยุ  1 เดือน ช่ือ -สกุลต้องตรงตำมหน้ำพำสปอร์ตใช้ค  ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนช่ือสถำนทูตท่ียืน่) 

5. เอกสารส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนังสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบับิดำ)พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำ 
-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา  ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือ
หนำ้พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้อ  ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

- *** กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บิดำและมำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ 
เอกสารย่ืนวซ่ีาอาจมีการปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 

แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 
ช่ือ – นำมสกุล ผูเ้ดินทำง [ภำษำไทย]………………………………………………………………………..………………… 
1. นำมสกุล [ภำษำองักฤษ]……………………………………………………….………………..………………………….. 
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำองักฤษ]…………………………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตวั [ภำษำองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………. 
4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………สถำนท่ีเกิด (จงัหวดั)…………………… ประเทศท่ีเกิด................................. 
5. สัญชำติปัจจุบนั ................................สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชำย         หญิง 
9. สถำนภำพ           โสด                            แต่งงำน (จดทะเบียน)                 แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยำ่         แยกกนัอยู ่                               หมำ้ย (คู่สมรสเสียชีวติ) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอวซ่ีำเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ใหใ้ส่ช่ือ และท่ีอยู ่ผูป้กครอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..………. 



 

11. ท่ีอยูข่องผู้ขอวซ่ีา……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………..รหสัไปรษณีย…์……………..……………. 
หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อได.้............................................................................................................................................. 
12. อำชีพปัจจุบนั (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเส้ือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น) 
     .................................................................................................................................................................................................. 
13. ช่ือบริษัทหรือร้านค้า และทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ทีอ่ยู่ของสถาบันศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….……… 

14. วซ่ีำเชงเกนท่ีเคยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ี.......................................ถึงวนัท่ี......................................... 

15. เคยถูกพิมพล์ำยน้ิวมือเพื่อกำรขอวซ่ีำเชงเกน้ก่อนหนำ้น้ี 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณำระบุวนัท่ี หำกทรำบ)................................................ 

16.  ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีพระหวำ่งกำรเดินทำงและพ ำนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีำเอง                     มีผูอ่ื้นออกให(้ญำติ/บริษทั/องคก์ร)  

       กรุณำระบุช่ือ ...................................................... ………………………… 

ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ    

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   

   เช็คเดินทำง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให ้

   ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดระหวำ่งพ ำนกัมีผูอ้อกให ้

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 


