
 

 

 

 

 

 

 

 
น ำท่ำนเดนิทำงกบัสำยกำรบินเอมิเรตส์ อนัสุดหรู สู่มหำนครแห่งแฟช่ันมิลำน  

เตม็อิม่กบัดนิแดนที่มีธรรมชำตอินังดงำมที่สุดแห่งหน่ึงของโลกที่สวติเซอร์แลนด์  
พกัเมืองอนิเทอร์ลำเก้น และลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม  

พำขึน้รถไฟพชิิตยอดเขำจุงเฟรำ มรดกโลกทำงธรรมชำตแิห่งแรกของยุโรป  
ชมจตุัรัสมำเรียน-พลำสท์ ถือว่ำเป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัศิำสตร์และธุรกจิของนครมิวนิค  

เดนิเล่นเมืองสวยที่คำร์โลว ีวำรี สัมผสัมนต์เสน่ห์ของกรุงปรำก ซ่ึงจะท ำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม 
ล่องเรือชมรัฐสภำที่สุดแห่งควำมสวยงำมของกรุงบูดำเปสต์  

เข้ำชมพระรำชวงัเชินบรุนน์ ที่วจิติรตระกำรตำอนัโด่งดงัของออสเตรีย 
 



 

 

 
17.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 เคำน์เตอร์ T สำยกำร 

  บินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
21.25 น. ออกเดินทำงสู่กรุงมิลำน โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 373  
   *** คณะเดินทำงตั้งแต่วนัที ่8 พ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทำงเวลำ 20.35 น.และถึงดูไบเวลำ 00.50 น.*** 

 

00.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
   03.45 น. ออกเดินทำงสู่เมืองมิลำน ประเทศอติำล ีโดยเทีย่วบิน EK 101 
 *** คณะเดินทำงตั้งแต่วนัที ่8 พ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทำงเวลำ 03.45 น.และถึงอติำลเีวลำ 07.45 น.*** 

08.25 น. ถึง สนำมบินมิลำโนมัลเปนซำ เมืองมิลำน ประเทศอติำลี (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที่ 29 ตุลำคม 2560)    น ำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร จำกนั้น
เดินทำงสู่ตวัเมืองมิลำน (MILAN) เมืองท่ีเรียกไดว้ำ่ เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้น
นอกของมหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน (DUOMO DI MILANO) ท่ีสร้ำงดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสำน
กนั ชมควำมงดงำมอนัน่ำอศัจรรย ์ ของสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยำกำร น ำท่ำนชม 
แกลเลอรี วคิเตอร์ เอม็มำนูเอล (GALLERIA VITTORIO EMANUELE II) ซ่ึงนบัวำ่เป็นชอ้ปป้ิงมอลล์ท่ี
สวยงำม หรูหรำและเก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองมิลำน อนุสำวรีย ์ของกษตัริยว์ิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ท่ี 2 ผูริ้เร่ิมกำร
รวมชำติหัวเมืองต่ำงๆในอิตำลี และอนุสำวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่ำน คือลีโอนำร์โด 
ดำร์วนิซ่ี ท่ีอยูใ่นบริเวณ ดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำล่ำ   

 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 
 จำกนั้ นน ำท่ ำนเดินข้ำมพรหมแดนอิตำลี  – สวิตเซอร์แลนด์ เพื่ อ เดินทำงสู่ เมืองอินเทอร์ลำเคน 

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

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
   น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง   ดูไบ – มิลำน – มหำวิหำรแห่งเมืองมิลำน - แกลเลอรี วิคเตอร์ เอม็มำนูเอล – อินเทอร์ลำเคน - 
  ซ้ือสินค้ำของฝำกจำกสวสิ  

วนัแรก   กรุงเทพฯ   



 

 
 
 
 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  ออกเดินทำงสู่ เมืองกรินเดอวำลด์ เมืองตำกอำกำศท่ีสวยงำมและยงัเป็นท่ีตั้งสถำนีรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขำจุง 

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

   
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ อำหำรพืน้เมือง 
  จำกนั้นพำท่ำนชมววิท่ี ลำนสฟิงซ์ (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 ชมสะพำนไม้ชำเปล (CHAPEL BRIDGE) 
 ซ่ึงมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ำมผ่ำนแม่น ้ ำรอยส์ (REUSS RIVER) อันงดงำมซ่ึงเป็นเหมือน
 สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพำนไมท่ี้มีหลงัคำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
 หลงัคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวติัศำสตร์ของชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน 

  

วนัทีส่ำม  เมืองกรินเดอวำลด์ - ยอดเขำจุงเฟรำ – สถำนีรถไฟจุงเฟรำยอร์ค – ถ ้ำน ้ำแข็ง – ลำนสฟิงซ์ - 
  เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลกั – สะพำนไม้ชำเปล - แม่น ำ้รอยส์ 



 

 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
  น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองวำดุซ (VADUZ) เมืองหลวงของประเทศ ลิกเตน สไตน์ (LIECHTENSTEIN) 
เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นท่ีเพียง 160 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น ประชำกรทั้งประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หม่ืนคน 
ตั้งอยูใ่นทวีปยุโรปกลำงเตม็ไปดว้ยภูเขำสูง มีพรมแดนดำ้นตะวนัออกติดกบัออสเตรียและดำ้นตะวนัตกติด
กบัสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นท่ีนิยมของนกัเล่นกีฬำฤดูหนำว ชมเมืองวำดุซ (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  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมิวนิค (MUNICH) อยู่ทำงใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของ

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

  
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
  น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำเดินทำงโดยรถโคช้สู่ เมืองคำร์โลวี วำรี (KARLOVY VARY) ท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นเมืองแห่งสปำท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของสำธำรณรัฐเช็ก เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลกวำ่เป็นศูนยก์ลำงบ ำบดัโรคภยัต่ำงๆ น ำเดินชมเมืองคำร์

วนัทีห้่ำ มวินิค – คำร์โลว ีวำรี – ทดลองด่ืมน ำ้แร่ - ปรำก  

วนัทีส่ี่  ลูเซิร์น – วำดุซ – เบรเกนซ์ – มวินิค – จัตุรัสมำเรียนพลำสท์ - เลือกซ้ือสินค้ำของทีร่ะลกึ 

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


 

โลวี วำรี ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผูค้นทัว่โลกท่ีจะมำใชบ้ริกำรรักษำสุขภำพตำมควำมเช่ือท่ีมีมำแต่สมยั
โบรำณ เชิญทดลองด่ืมน ้ำแร่ซ่ึงต้องด่ืมกับแก้วพิเศษโดยเฉพำะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปำกยื่นออกมำ
เหมือนกำน ้ำ 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร อำหำรพืน้เมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน) 
  จำกนั้ นเชิญเดินเล่นตำมอัธยำศัยถ่ำยรูปกับเมืองน้อยน่ำรัก หรือ เลือกซ้ือสินค้ำของท่ีระลึกได้เวลำ

 สมควร น ำคณะเดินทำงสู่กรุงปรำก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสำธำรณรัฐเช็ก อดีตเมือง
 หลวงของสำธำรณรัฐเชคโกสโลวำเกีย  ซึงไดส้มญำนำมมำกมำย เช่น นครแห่งปรำสำท และโรมแห่งอุดร
ทิศ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย 
  น ำคณะเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม HOLIDAY INN CONGRESS HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  จำกนั้นน ำท่ำนเดินผ่ำนบนสะพำนชำร์ลส์ (CHARLES BRIDGE) สะพำนเก่ำแก่ขำ้มแม่น ้ำวลัตำวำ ชมรูป

ป้ันโลหะของเหล่ำนักบุญท่ีตั้ งอยู่สองข้ำงรำวสะพำนกว่ำ 30 องค์ แล้วชมสะพำนหอคอย, ประตู
 เมืองเก่ำ “POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมัยโบรำณ, ศำลำว่ำกำรเมืองหลังเก่ำ มี จุดเด่นคือ 
 นำฬิกำดำรำศำสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ท่ีตีบอกเวลำทุกๆชั่วโมง  น ำเข้ำชมปรำสำทแห่ง
 ปรำก (PRAGUE CASTLE) ท่ีสร้ำงข้ึนอยู่บนเนินเขำตั้ งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัยเจ้ำชำย 
 BORIVOJ แห่งรำชวงศ์ PREMYSLIDS ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท ำเนียบประธำนำธิบดีมำตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชม
มหำวิหำร 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 แล้วชมพระรำชวังหลวง (ROYAL PALACE) ท่ี
เป็นหน่ึงในส่วนท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดของปรำสำท ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจำ้ชำยโบฮีเมียนทั้งหลำย 

  
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
  ช่วงบ่ำยมีเวลำให้ท่ำนอิสระเลือกซ้ือสินค้ำต่ำงๆมำกมำยในย่ำนเมืองเก่ำ  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 รุงบรำติ สลำว่ ำ 
(BRATISLAVA) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ำดำนูบท่ีบริเวณ
 พรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรีย และฮงักำรี และใกลก้บัพรมแดนสำธำรณรัฐเช็ก 

วนัทีห่ก    ปรำก – ปรำสำทปรำก – สโลวกั 
 



 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
  น ำเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA   หรือเทยีบเท่ำ  
 
 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  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  

 *** เน่ืองจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย์ ถ้ำหำกคณะใดตรงกบัวนั อำทิตย์ในวันน้ัน ทำงบริษัท
ขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถัดไปแทน*** 

กลำงวนั  อสิระอำหำรกลำงวนั 
  น ำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชผ่ำนย่ำนเกษตรกรรมข้ำมพรมแดนสู่ กรุงบูดำเปสต์ (BUDAPEST)  เมือง

 หลวงของ  ป ระ เทศ ฮังกำ 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 ้ำดำนูบ 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 (กำรล่องเรือขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่วงฤดุหนำว 
น ำ้ในแม่น ำ้อำจกลำยเป็นน ำ้แข็ง จนไม่สำมำรถล่องเรือได้ ทำงบริษัทขอคืนเงินจ ำนวน 10 ยูโรต่อท่ำน) 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้เมือง (ซุปกูลำซหมู) 

   น ำเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  น ำเดินทำงโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนำ (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่ำนชมเส้นทำง

ธรรมชำติของทิวเขำสูง และพื้นท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่ำไมแ้ห่งออสเตรีย 

วนัทีแ่ปด  บูดำเปสต์ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชินบรุนน์ – ช้อปป้ิงถนนคำร์นท์เนอร์ - สนำมบินเวทชำท 

วนัทีเ่จ็ด  บรำติสลำวำ –  OUTLET – บูดำเปสต์ – จัตุรัสวรีบุรุษ - ล่องเรือแม่น ำ้ดำนูบ - สะพำนเชน 



 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน 
  น ำเขำ้ชมควำมงดงำมของ พระรำชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE)  แห่งรำชวงศฮ์บัสบวร์ก 

ซ่ึงมีประวติักำรสร้ำงมำตั้งแต่กลำงคริสตศ์ตวรรษท่ี 16 และต่อมำพระนำงมำเรีย เทเรซ่ำ ให้สร้ำงข้ึนใหม่
อยำ่งสง่ำงำมดว้ยจ ำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหวำ่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระรำชวงัฤดูร้อน ชม
ควำมโอ่อ่ำของทอ้งพระโรง และพลบัพลำท่ีประทบั ซ่ึงไดรั้บกำรตกแต่งอย่ำงวิจิตรบรรจงสวยงำมไม่แพ้
พระรำชวงัแวร์ซำยส์ของฝร่ังเศส จำกนั้นเชิญช้อปป้ิงสินค้ำเคร่ืองแก้วสวำร็อฟสกี ้หรือสินคำ้นำนำชนิด 
อำทิเช่น LOUIS VITTON, GUCCI, ร้ำนนำฬิกำ BUCHERER, สินค้ำเส้ือแฟชั่นทันสมัย  เช่น ZARA 
,H&M ฯลฯ และสินค้ำของฝำกเช่น ช๊อคโกแลตโมสำร์ท หรือแวะชิมของหวำนท่ีร้ำน THE DEMEL 
ร้ ำน เบ เกอ ร์ ร่ีและ ช๊อคโกแลต ท่ี เก่ ำแ ก่  เร่ิม กิ จก ำรตั้ งแ ต่ ปี  1786  ในย่ำน  ถนนคำร์น ท์ เน อ ร์ 
(KARNTNERSTRABE) ใจกลำงกรุงเวยีนนำ 

 
18.00 น. น ำคณะเดินทำงสู่ สนำมบินเวทชำท เพื่อให้ท่ำนมีเวลำในกำรท ำ  คืนภำษี (TAX REFUND) และ มีเวลำใน
  กำรเลือกซ้ือสินคำ้ในร้ำนคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบิน 
22.45น.  ออกเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่EK 126 
  *** คณะเดินทำงตั้งแต่วนัที ่8 พ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทำงเวลำ 22.00 น.และถึงดูไบเวลำ 00.50 น.*** 

 
06.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินดูไบ เพ่ือรอเปลีย่นเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 372 
  ** คณะเดินทำงตั้งแต่วนัที ่8 พ.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทำงเวลำ 09.30 น.และถึงกรุงเทพฯ เวลำ 18.40 น.** 
19.15 น. ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมสวสัดิภำพ   

**หมำยเหตุ โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม** 
 (ร้ำนค้ำในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท ำกำรในวันอำทติย์, ขอสงวนสิทธ์ิกำรย้ำยเมืองที่เข้ำพัก เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีกำรจัดงำน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้ำพกัเมืองทีใ่กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอำจมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่ก้ำ  ดูไบ –  กรุงเทพฯ 



 

 
 

โปรแกรม : อติำล ีสวติเซอร์แลนด์ เยอรมนีเช็ก  สโลวคั ฮังกำรี ออสเตรีย 9 วนั 6 คืน 
โดยกำรบิน เอมิเรตส์ (EK) 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัที ่ 12 – 20, 19 – 27 ตุลำคม 2560  

             อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 8,900.- 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 59,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  18,000.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น 

(ผู้ย่ืนวซ่ีำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวซ่ีำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,500 บำท )  

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมำยเหตุ 

 

 

 

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. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศกรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะ
ไม่ขอรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภำวะอำกำศและเหตุสุดวิสัยต่ำง ๆ ที่
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง   วนัที ่ 8 – 16 พฤศจิกำยน , 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2560 
                                  วนัที ่ 3 – 11 ธันวำคม 2560 

             อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 56,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 8,900.- 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 56,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  18,000.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น 

(ผู้ย่ืนวซ่ีำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวซ่ีำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,500 บำท )  

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   วนัที ่26 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 

             อตัรำค่ำบริกำร รำคำ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (ห้องละ 2 ท่ำน) รำคำท่ำนละ 65,900.- 

ผูใ้หญ่ พกั 3 ท่ำน 1 ห้อง (กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ 12,900.- 

เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 65,900.- 
เด็ก (อำยไุม่เกิน 12 ปี) 1 ท่ำน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  
(กรุณำอ่ำนข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

ในกรณไีม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลดท่ำนละ  23,000.- 
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเชงเก้น 

(ผู้ย่ืนวซ่ีำต้องช ำระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวซ่ีำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 3,500 บำท )  

ช้ันธุรกจิเพิม่เงินจำกรำคำทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่ำนละ 
(รำคำสำมำรถยืนยนัได้กต่็อเม่ือทีน่ั่ง confirm เท่ำน้ัน) 

80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 7 ปี เข้ำพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( ECONOMY CLASS) ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

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

ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์  
** ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูล เพิ่มเติมกับทำง
บริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
**ควำมครอบคลุมผู้เอำประกนัทีม่ีอำยุตั้งแต่แรกเกดิ ถึง 85 ปี **  
  [รักษำพยำบำล 2 ล้ำน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอุบัติเหตุ 1.5 ล้ำนบำท] 

 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 
 

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

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

 ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณทีีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
 ค่ำทปิมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย   

(โดยมำตรฐำน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 9 x 3 = 27 ยูโร หรือ ประมำณ 900 บำท) 
 ค่ำทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงำนขับรถ  (16 ยูโร) 
 ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำเข้ำประเทศเชงเก้น (ผู้ย่ืนวซ่ีำต้องช ำระเงินตรงกบัศูนย์ย่ืนวซ่ีำในวนัย่ืน เป็นจ ำนวนเงินโดยประมำณ 

3,500 บำท ) 
 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซ่ึงท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% 

 
 



 

 
 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
 กรุณำมัดจ ำ 20,000 บำท / ท่ำนหลังจำกกำรจองภำยใน 36 ช่ัวโมง โดยโอนเงินเข้ำบัญชี (ที่น่ังจะยืนยนัเม่ือได้รับเงิน

มัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน) 
ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี             นำยโสฬส ศิริวลัลภ 

  เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 
 แฟกซ์สลิปโอนเงินมำที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ ช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย  20 วัน 

พร้อมส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำ 
ภำยใน 3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

 เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 

 หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) 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 
 

กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 
 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 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนทีบ่ริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนับริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดคื้อ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดั
จ ำตัว๋ และค่ำธรรมเนียมวซ่ีำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ  



 

 กรณีย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวซ่ีำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัร์หรือมดัจ ำมำแลว้ ทำง
บริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่ำตั๋ว
เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) / ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

 กรณวีซ่ีำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด    
 กรณีผู้เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจำ้หน้ำท่ี ไม่วำ่เหตุผลใดๆตำมทำง

บริษทัของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

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 
 เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (SINGLE) ,ห้องคู่  (TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (TRIPLE 
ROOM) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละช้ันกัน และบำงโรงแรมอำจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 ท่ำน ซ่ึงถ้ำเข้ำพัก 3 ท่ำน อำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  หรือ 
อำจมีควำมจ ำเป็นต้องแยกห้องพักเน่ืองจำกโรงแรมน้ันไม่สำมำรถจัดหำได้ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็เงิน
เพิม่เติมในกรณทีีอ่ำจมีกำรแยกห้องพกั 

 โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ำ  
 กรณีท่ีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
 โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอำจเป็นห้องท่ีมีขนำดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวซ่ีำและกำรย่ืนขอวซ่ีำ 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำเชงเก้น (สวติเซอร์แลนด์) 
ใช้เวลำท ำกำรอนุมตัิวซ่ีำนับจำกวนัย่ืนประมำณ 10-15 วนัท ำกำร 

ย่ืนวซ่ีำแสดงตนทีศู่นย์ย่ืนวซ่ีำ TLS CONTACT 
เอกสำรกรุณำเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหว่ำงย่ืนวซ่ีำเข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้ 

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

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

3. หลกัฐำนกำรเงิน  
- กรณีผู้เดินทำงออกค่ำใช้จ่ำยเอง ใช้ BANK STATEMENT บญัชีออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 3 

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

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

**สถำนทูตไม่รับพจิำรณำบัญชีกระแสรำยวนั** 
4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทำงเป็นกรรมกำรหรือหุ้นส่วน อำยุไม่เกิน 3 

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

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

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

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

5. เอกสำรส่วนตัว 
- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
- บตัรประชำชน 
- สูติบตัร(กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี) 



 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบตัร(ถำ้มี) 
- ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล (ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

6. กรณเีด็กอำยุไม่ถึง 20 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ  
- หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำ จะตอ้งมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยมำรดำจะตอ้งคดัหนังสือ

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบับิดำ)พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตมำรดำมำดว้ย 
- หำกเด็กเดินทำงกับมำรดำ จะตอ้งมีหนงัสือยินยอมจำกบิดำ จำกอ ำเภอตน้สังกดั (โดยบิดำจะตอ้งคดัหนงัสือยินยอม

ระบุใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกบัมำรดำ) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนำ้พำสปอร์ตบิดำมำ 
-  หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมกับบิดำและมำรดำ  ทั้งบิดำและมำรดำจะตอ้งคดัหนงัสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัใคร มีควำมสัมพนัธ์เป็นอะไรกนักบัเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกดั พร้อมแนบส ำเนำบตัรประชำชนหรือ
หนำ้พำสปอร์ตบิดำและมำรดำ 

- กรณีเด็กที่บิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอียดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูมี้อ  ำนำจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว 

- *** กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี บิดำและมำรดำลงช่ือรับรองในแบบฟอร์มสมคัรวซ่ีำ 
                                                                               

เอกสำรย่ืนวซ่ีำอำจมีกำรปรับเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
 

แบบฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวซ่ีำเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพจิำรณำวซ่ีำของท่ำน) 

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

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

10. ในกรณีท่ีผูส้มคัรขอวซ่ีำเป็นเด็ก อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ใหใ้ส่ช่ือ และท่ีอยู ่ผูป้กครอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 
11. ท่ีอยูข่องผู้ขอวซ่ีำ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 



 

หมำยเลขโทรศพัทมื์อถือท่ีติดต่อได.้................................................................. 
12. อำชีพปัจจุบนั (หำกค้ำขำย ให้ระบุด้วยว่ำค้ำขำยอะไร เช่น ขำยเส้ือผ้ำ ขำยอำหำร เป็นต้น) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษัทหรือร้ำนค้ำ และทีอ่ยู่ หมำยเลขโทรศพัท ์ /  ส ำหรับนกัเรียน นกัศึกษำ กรุณำกรอกช่ือ ทีอ่ยู่ของสถำบันศึกษำ  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………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 ......................................................  ส่ิ ง ท่ี ช่ วยใน
กำรด ำรงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     ส่ิงท่ีช่วยในกำรด ำรงชีพ   

   เช็คเดินทำง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ท่ีพกัท่ีมีผูจ้ดัหำให ้

   ช ำระค่ำท่ีพกัล่วงหนำ้แลว้    ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดระหวำ่งพ ำนกัมีผูอ้อกให ้

   ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้    ช ำระค่ำพำหนะล่วงหนำ้แลว้ 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมำยเหตุ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็นดุลพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียง
ตัวกลำงและคอยบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเท่ำน้ัน 

 


