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ก ำหนดวนัเดนิทำง:ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 

ธนัวำคม : 3 ธ.ค. 

ธนัวำคม : 26 ธ.ค.  (รำคำ 65,900.- ) 

 

56,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:ปี 2561 

มกรำคม : 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 

กมุภำพนัธ ์: 28 ก.พ. – 8 ม.ีค. 

56,900.- 

อติำล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เช็ก  

สโลวคั  ฮงักำร ี ออสเตรยี   

9 วนั 6 คนื  

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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มนีำคม : 9 – 17, 30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน–อนิเทอรล์าเคน ✈ O O CITY OBERLAND  

3 กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลเูซริน์ O O O IBIS STYLES LUZERN 

4 ลเูซริน์ –วาดซุ–เบรเกนซ–์ มวินคิ O O O 
MERCURE MUNCHEN 
NEUPERLACH   

5 มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O 
HOLIDAY INN 
CONGRESS  

6 ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก O O O 
HOLIDAY 
INNBRATISLAVA 

7 บราตสิลาวา–Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ O X O NOVOTEL BUDAPEST  

8 บดูาเปสต ์– เวยีนนา –พระราชวังเชนิบรนุน ์ O O ✈  

9 ดไูบ– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

น ำท่ำนเดนิทำงกบัสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EmirateAirline) อนัสุดหรู สู่มหำนครแห่งแฟช ัน่มลิำน 

(Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่โลก เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่

สวติเซอรแ์ลนด ์พักเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ (Interlaken) และลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเที่ยวยอดนิยม 

พาขึน้รถไฟพชิติยอดเขำจุงเฟรำ(Jungfrau)มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรปชมจตัุรสัมำเรยีน-

พลำสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ เดนิเลน่กับเมอืงสวยที่

คำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary)สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปรำก (Prague) ซึง่จะท าใหคุ้ณหลงรักแบบไม่รูล้มื

ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดำเปสต (์Budapest)เขำ้ชมพระรำชวงัเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระการตาอันโดง่ดังของออสเตรยี 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง กรงุเทพฯ 

17.30น. 
 

คณะพรอ้มกันณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู  9

เคำนเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

20.35น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิทีE่K373  

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง ดไูบ – มลิำน – ดโูอโมม่ลิำน–อนิเทอรล์ำเคน 

00.50น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง  

03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 101 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่30 ม.ีค. – 7 เม.ษ. 61 ออกเดนิทำงเวลำ 03.40 น. 

และถงึมลิำนเวลำ 08.15 น.*** 
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07.45 น.
  

ถงึสนำมบนิมลิำโนมลัเปนซำเมอืงมลิำน ประเทศอติำล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตุลาคม 2560)น า

ท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนั้นเดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิำน 

(Milan)เมืองที่เรยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั่นของโลกน าท่านถ่ำยรูป

ดำ้นนอกของมหำวหิำรแห่งเมอืงมลิำน(Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ย

ศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการน าท่านชม แกลเลอร ีวคิ

เตอรเ์อ็มมำนูเอล (GalleriaVittorio Emanuele II)ซึง่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิง

มอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์

ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนารโ์ด ดารว์นิซี่ ที่อยู่ใน

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ระยะทาง 50 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาท ี

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางสู่เมอืง

อนิเทอรล์ำเคน (Interlaken)เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสำบทูน (Lake Thun)และทะเลสำบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)อสิระให ้

ท่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆจากนัน้

ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากจากสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต ,เครือ่งหนัง,มดี

พับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex,Omega,Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 293 กม. 

ใชเ้วลาประมาณ  

4.30 ช.ม. 

 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง(ฟองดรูช์สี)  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง         กรนิเดอวำลด ์– จงุเฟรำ – ลเูซริน์ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวำลด(์Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม

และยังเป็นที่ตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขำจุงเฟรำ(Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.

2001 องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขา

จุงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถงึสถำนี

รถไฟจุงเฟรำยอรค์(Jungfraujoch) สถำนีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป

(Top of Europe)เขำ้ชมถ ำ้น ำ้แข็ง(Ice Palace)ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่

ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 35 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

30 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขาอาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย พาท่านชมววิที่ ลำนสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีสู่งทีสุ่ดในยุโรป ที่

ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้
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สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดใน

ยุโรปน าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิมใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถงึสถำนรีถไฟเมอืงลำวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen)จำกน ัน้เดนิทำงสูเ่มอืงลเูซริน์(Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่ว

ยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ

ขุนเขาจากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั(Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญ

ของทหารสวสิจากเหตกุารปฏวิตัใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792ชมสะพำนไมช้ำเปล

(Chapel Bridge)ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ำรอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน 

 

 

 

 

ระยะทาง 80 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ช.ม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กIBIS STYLES LUZERN HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง        ลเูซริน์ –วำดซุ–เบรเกนซ–์ มวินคิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงวำดุซ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนส

ไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกโิลเมตร

เท่านัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพียงแค่เกอืบ 4 หมืน่คน ตัง้อยู่ในทวปียุโรปกลาง

เต็มไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดนดา้นตะวันออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวันตกตดิ

กับสวติเซอร์แลนด์ และเป็นที่นิยมของนักเล่นกีฬาฤดูหนาว ชมเมอืงวำดุซ 

(Vaduz)เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาแห่งชาติ เมือง

ตัง้อยู่รมิแม่น ้าไรน์ ทีม่ปีระชากรราว 5,100 คนจากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเบร

เกนซ ์(Bregenz) ประเทศออสเตรยี เมอืงทีส่วนงามอกีเมอืงนงึ ตัง้อยูป่ลายสดุ

ดา้นตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ ์(Lake Constance ) ทะเลสาบน ้าบรสิทุธิ์

ใหญเ่ป็นอนัดับ 3 ของยโุรปกลาง 

ระยะทาง 131กม. 

ใชเ้วลาประมาณ 

2.30 ช.ม. 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 54กม. 

ใชเ้วลาประมาณ 

45 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ(Munich)อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่ั่งคั่งทีส่ดุของยโุรป น าชม

จตัุรสัมำเรยีนพลำสท  ์(Marienplatz)ถือว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตร์

และธุรกิจของนครมิวนิคบริเวณนี้เป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 42 ปีมหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกทอ่งเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตา

ไขลานที่จะออกมาเตน้ร าเมือ่นาฬกิาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และ

เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึเชน่เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตาคูเ่ป็นตน้ 

ระยะทาง 240กม. 

ใชเ้วลาประมาณ  

3 ช.ม. 

 

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
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ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กMERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง           มวินคิ – คำรโ์ลว ีวำร ี– ปรำก 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่เมอืงคำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็น

เมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่า

เป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นที่

นยิมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแต่สมัย

โบราณเชญิทดลองดื่มน ้าแร่ซ ึง่ตอ้งดื่มกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอร์

ซเลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

ระยะทาง 297 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 

 
เทีย่ง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง(เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)  

บำ่ย จากนัน้เชญิเดนิเลน่ตามอธัยาศัยถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารักหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของ

ที่ระลกึไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสู่กรุงปรำก(Prague)เมอืงหลวงของ

ประเทศสาธารณรัฐเช็กอดีตเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึได ้

สมญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ระยะทาง 120 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 2 

ช.ม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กHOLIDAY INN CONGRESS HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง              ปรำก – ปรำสำทปรำก – สโลวกั 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิผำ่นบนสะพำนชำรล์ส(์CharlesBridge) สะพานเก่าแก่

ขา้มแมน่ ้าวัลตาวา ชมรปูปัน้โลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 

30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงใน

สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มีจุดเด่นคือ นำฬิกำดำรำศำสตร ์

(Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมงน าเขา้ชมปรำสำทแห่ง

ปรำก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมยัครสิตศ์ตวรรษที ่9 

ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นท าเนียบ

ประธานาธิบดีมาตั ้งแต่ปี  ค.ศ.1918ชมมหำวิหำรเซนต์ว ิตุส  (St.Vitus 

Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษที ่14นับวา่

เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปร๊าก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดให ้

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ 

พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และพระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ 

แลว้ชมพระรำชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุด

ของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บำ่ย ช่วงบ่ายมเีวลาใหท้่านอสิระเลือกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีัง้

สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า อาท ิเชน่ Louis Vitton ,Gucci, 

ระยะทาง 355 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 
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Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop,Dior,Nespressoฯลฯจากนั้น

น าเดนิทางโดยรถโคช้สูก่รงุบรำตสิลำวำ่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศสโลวคัตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของสโล

วคัออสเตรยีและฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

4.30 ช.ม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กHOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVAหรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง        บรำตสิลำวำ–Outlet – บดูำเปสต–์ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ดำนบู 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outletin Parndorfให ้

เวลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่ GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, 

GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL แล ะอื่ น ๆอี ก ม าก ม าย* * * 

เนือ่งจำก OUTLET จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย ์ถำ้หำกคณะใดตรงกบัวนั

อำทติยใ์นวนัน ัน้ ทำงบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ระยะทาง 40 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

45 นาท ี

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่กรุงบูดำเปสต์

(Budapest) เมอืงหลวงของประเทศฮงักำร ี(Hungary)ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืง

ที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิี่มอีารยธรรม

รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแห่งแมน่ ้าดานูบ”  

ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ังแมน่ ้าดานูบ ชม

จตัรุสัวรีบรุษุ(Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ Millenary Monument 

อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปีแห่งชยัชนะของชาวแมกยารน์ าทำ่นลอ่งเรอื

แมน่ ำ้ดำนูบอนัเลอืงชือ่ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการใีนชว่ง 

600-800 ปีมาแลว้ที่ตัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ังชมความตระการตาของอาคาร

ตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บน

ตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน 

สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้ าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 

CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศ

อังกฤษเช่นกัน (กำรลอ่งเรอืข ึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ โดยเฉพำะในช่วงฤดุ

หนำว น ำ้ในแม่น ำ้อำจกลำยเป็นน ำ้แข็ง จนไม่สำมำรถล่องเรอืได ้ทำง

บรษิทัขอคนืเงนิจ ำนวน 10 ยโูรตอ่ทำ่น) 

ระยะทาง 190 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร พืน้เมอืง(ซุปกลูำซหม)ู  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กNOVOTEL BUDAPESTHOTELหรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง     บดูำเปสต ์– เวยีนนำ –พระรำชวงัเชนิบรนุน ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าเดินทางโดยรถโคช้สู่กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่ันเขยีวชอุม่ของป่า

ระยะทาง 220 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 
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(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIRฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

ไมแ้หง่ออสเตรยี 3.30 ช.ม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าเขา้ชมความงดงามของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 

แห่งราชวงศ์ฮับสบวรก์ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิต์ศตวรรษที่ 16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้นชมความโอ่

อา่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง

สวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศสจากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครือ่ง

แกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton,Gucci, รา้นนาฬกิา 

Bucherer,สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมยัเชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝากเชน่ 

ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชมิของหวานที่รา้น THE DEMEL รา้นเบเกอร์รี่

และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786 ในย่านถนนคำรน์ทเ์นอร์

(Karntnerstrabe)ใจกลางกรงุเวยีนนา 

 

18.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนำมบนิเวทชำทเพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคนืภำษี

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

22.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่EK 126 

*** คณะเดนิทำงต ัง้แตว่นัที ่26 ม.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทำงเวลำ 21.55 น. 

และถงึดูไบเวลำ 06.35 น.*** 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่30 ม.ีค. – 7 เม.ษ. 61ออกเดนิทำงเวลำ 22.45 น. 

และถงึดูไบเวลำ 06.20 น.*** 

 

วนัทีเ่กำ้ของกำรเดนิทำง ดไูบ –กรงุเทพฯ 

06.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK372  

18.40น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภิาพ  



 

MXP-EK009: I-CH-DE-CZ-SLO-H-A 9D 6N หนา้ 8 จาก 17 

หมำยเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิรวมถงึกรณี

ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ 

2. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 
โปรแกรม: อติำลสีวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมน ี

เช็ก  สโลวคั ฮงักำรอีอสเตรยี 
9วนั 6 คนื 

โดยกำรบนิเอมเิรตส(์EK) 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำงปี 2560 

พฤศจกิำยน : 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 56,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
56,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 
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(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:ปี 2561 

มกรำคม : 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 

กมุภำพนัธ ์: 28 ก.พ. – 8 ม.ีค. 

มนีำคม : 9 – 17, 30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 56,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 56,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 8,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 56,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
56,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันและอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทเิชน่คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย 

(โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x3 = 27 ยโูร หรอื ประมำณ 900 บำท) 

5. คำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่,พนกังำนขบัรถ(16ยโูร) 

6. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศเชงเกน้(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิ

โดยประมำณ 3,500 บำท ) 

7. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

8. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
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ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง 

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30ทำ่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่นซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิหรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไม่สำมำรถจดัหำได้

ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้
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**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับและหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเองใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของธนำคำร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 
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เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั(โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….…………………… 

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด           แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) 

หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

E-MAIL(ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

     ไมเ่คย เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 
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   ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

 


