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East and West Europe 

ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก  เยอรม

โดยสายการบนิ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) 

 ลอ่งเรอืชมรฐัสภาทสีดุแหง่ความสวยงามของ

 เดนิเลน่กับเมอืงสวยทคีารโ์ลว ีวาร ี

 ลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพอันแสนสวยที

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก 

 เทยีวมหานครแหง่แฟชนัมลิาน 

 พักเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken )

 พาขนึรถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา 
  

East and West Europe  
เตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก  เยอรมนี

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

  

 
 

 

 

 

 

  

(Schoenbrunn Palace) ทวีจิติรตระการตา 

ทสีดุแหง่ความสวยงามของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest)

คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) 

ชมทัศนยีภาพอันแสนสวยทป่ีาดาํ 

กรงุปราก (Prague)ซงึจะทําใหค้ณุหลงรักแบบไมรู่ล้มื 

มลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชนัโลก 

Interlaken )และลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทยีวยอดนยิม

พชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau)มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป

ราคาเรมิตน้63
 

 หนา้ 1 จาก 14 

 

 
น ีสวสิ อติาล ี 

  

Budapest) 

งจะทําใหค้ณุหลงรักแบบไมรู่ล้มื  

เมอืงทอ่งเทยีวยอดนยิม 

มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

3,900.- 
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กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัท ี 7-16 ก.ย. 61 

วนัท ี 5-14,  19-28 ต.ค. 61 

วนัท ี 9-18, 16-25 ธ.ค. 61 

 

 
 
เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรงุเทพฯ  

2. กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์

3. บดูาเปสต ์–  Outlet – บราตสิลาวา

4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

5. ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– มวินคิ 

6. มวินคิ – ลอ่งเรอืชมววิทป่ีาดํา – ลเูซริน์

7. ลเูซริน์ – จงุเฟรา – อนิเทอรล์าเคน

8. อนิเทอรล์าเคน – ลกูาโน่ – Outlet 

9. มลิาน – กรงุเทพฯ    

10. กรงุเทพฯ 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ 

22.30น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 

4 แถว D พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2: กรงุเทพฯ – เวยีนนา 

01.20 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

เวยีนนา เวลา 07.00 น

07.15 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา

จะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี

สายวงแหวน (Ringstrasse)

ละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหวา่งปีค

สงครามโลกครังท ี2 และเปิดใหมอ่กีครงัในปีค

  

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

พระราชวังเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์ ✈ O 

บราตสิลาวา O X 

ปราสาทปราก O O 

O O 

ลเูซริน์ O O 

อนิเทอรล์าเคน O O 

Outlet – มลิาน O X 

O ✈ 

✈ ✈ 

คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 

พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์

กรงุเวยีนนาโดยเทยีวบนิทTีG 936 

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี9ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

น.*** 

สนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 

ชวัโมงในวันท ี28 ตลุาคม 2561) ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

(Ringstrasse)ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่

ทสีรา้งขนึในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่ง

และเปิดใหมอ่กีครงัในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์
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68,900.- 

76,900.- 

63,900.- 

 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

✈  

O MERCURE BUDA 

O HOLIDAY INN 

O EXPO PRAGUE 

O 
MERCURE 
MUNCHEN SUD 
MESSE 

O IBIS STYLES CITY 

O CITY OBERLAND 

O 
IH MILANO 
LORENTEGGIO 

✈  

✈  

คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประต ู

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.30 น. และถงึกรุง

เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง แล 

ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นชมถนน 

ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรง 

แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่ง 

พระราชวงัฮอฟเบริก์(Hofburg 
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Palace) ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี

Cathedral) สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี

การแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน

(Schoenbrunn Palace)

16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

ระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 

ประทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส

เทยีง  รับประทานอาหรรกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่

หลวงของ  ประเทศฮงัการี 

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนาน

นามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ

แมนํ่าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่าดานูบอนัเลอืงชอื

ในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทตีังเรยีงรายกันอยู ่

อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

365 ยอด นอกจากนที่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้มแมนํ่าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK 

องักฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นําในแมน่ําอาจ

กลายเป็นนําแข็ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE BUDA

วนัท ี3: บดูาเปสต ์–  Outlet 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outletin Parndorf

ปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 

*** เนอืงจาก OUTLET

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน

เทยีง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่

ประเทศสโลวกั ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม HOLIDAY INN

วนัท ี4: บราตสิลาวา – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

  

ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 จากนันนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์

สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 โปรดใหส้รา้งขนึในปีค

การแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน จากนันนําเขา้ชมความงดงามของ

Schoenbrunn Palace)แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที

ะทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส

รับประทานอาหรรกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต์

ประเทศฮงัการี (Hungary)  ซึงไดช้ ือว่า เ ป็นเมืองทีทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนาน

ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ”  ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง

องเรอืแมนํ่าดานูบอนัเลอืงชอื ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ปีมาแลว้ทตีังเรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ

อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

กจากนีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้มแมนํ่าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชนิทใีชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ

การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นําในแมน่ําอาจ

ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 

ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (ซุปกลุาซหม)ู 

MERCURE BUDAหรอืเทยีบเทา่ 

Outlet – บราตสิลาวา 

หอ้งอาหารของโรงแรม 

McArthurGlen Designer Outletin Parndorf

ปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 

OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนันนั 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ

ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

HOLIDAY INNหรอืเทยีบเทา่ 

ปราก – ปราสาทปราก 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กรุงปราก(Prague)เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

 หนา้ 3 จาก 14 

ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13 

โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s  

โปรดใหส้รา้งขนึในปีค.ศ.1713 เพอืเป็น 

นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์ 

แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งใน 

เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาท ี

ะทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส 

กรุงบูดาเปสต(์Budapest)  เมอืง

ซึงไดช้ ือว่า เ ป็นเมืองทีทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนาน

ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง

ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ

อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

กจากนีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้มแมนํ่าดานูบ โดยนาย 

วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชนิทใีชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ

การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นําในแมน่ําอาจ

ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยโูรตอ่ทา่น) 

McArthurGlen Designer Outletin Parndorfใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ป

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย 

จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนันนั 

เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ

ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ     
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เทยีง รับประทานอาหารกลางวันณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก 

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj

ค.ศ.1918ชมมหาวหิาร เซนตว์ ิ

ในสมยัศตวรรษท ี14นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี

ใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344

พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี 1

Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่ทสีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย 

จากนนันําทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส ์

รปูปันโลหะของเหลา่นักบญุทตีังอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 

เกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ

ศาสตร ์(Astronomical Clock)

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร
 

 เขา้สูท่พีักโรงแรม EXPO PRAGUE

วนัท ี5: ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดมืนําแร่ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ

ยนืออกมาเหมอืนกานํา 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหาร

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสู่

ของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

หนงึในเมอืงทมีงัคังทสีดุของยโุรป นําชม

ของประวัต ิศาสตร์และธุร

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี

หอระฆังสูง 85 เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตี

บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 

เป็นตน้ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

 เขา้สูท่พีักโรงแรม MERCURE MUNCHEN SUD MESSE 
 

วนัท ี6: มวินคิ – ลอ่งเรอืชมววิทป่ีาดาํ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ่

ชมความงามของทัศนียภาพทะเลสาบทีมฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ทเีรียกว่า 

สถานทอีันเป็นตน้กําเนดินาฬกิากุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขนึชอื   ณ เมอืงตน้

ตํารับตามอธัยาศัย และเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร
  

กลางวันณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี

Borivoj แห่งราชวงศP์remyslids ซงึปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตังแต่ปี 

ชมมหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี

1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี

1 และ พระเจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง

ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่ทสีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย 

จากนนันําทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส ์(CharlesBridge) สะพานเกา่แกข่า้มแม่

รปูปันโลหะของเหลา่นักบญุทตีังอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย

ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลังเกา่ มจีดุเดน่คอื 

(Astronomical Clock) ทตีบีอกเวลาทกุๆชวัโมง   

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

EXPO PRAGUEหรอืเทยีบเทา่ 

คารโ์ลว ีวาร ี– มวินคิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่สปาทใีหญท่สีดุ

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่

องดมืนําแร่ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        พอรซ์เลนทมีปีาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง(เป็ดอบโบฮเีมยี) 

จากนันนําท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์

หนงึในเมอืงทมีงัคังทสีดุของยโุรป นําชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) 

ของประวัต ิศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเป็นทีตังของศาลาว่าการเมืองทีมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี

เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตี

17.00 น. และเชญิท่านเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ เชน่ เครอืงเหล็กตราตุ๊กตาคู ่

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

MERCURE MUNCHEN SUD MESSE หรอืเทยีบเทา่

ลอ่งเรอืชมววิทป่ีาดาํ – ลเูซริน์ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ททิเิซ ่เมอืงรมิทะเลสาปทตีังอยูใ่นเขตป่าดํา (Black Forest)

ชมความงามของทัศนียภาพทะเลสาบทีมฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ทเีรียกว่า 

สถานทอีันเป็นตน้กําเนดินาฬกิากุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขนึชอื   ณ เมอืงตน้

ตํารับตามอธัยาศัย และเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
 หนา้ 4 จาก 14 

ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี

ซงึปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตังแต่ปี 

อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี4 โปรด

ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, 

แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal 

ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่ทสีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย 

สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่าวัลตาวา ชม

องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตูเมอืง

ศาลาวา่การเมอืงหลังเกา่ มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดารา

ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่สปาทใีหญท่สีดุ

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่

เป็นแกว้        พอรซ์เลนทมีปีาก

 

อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็น

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเรมิตน้

กิจของนครมิวนิค บริเวณนีเป็นทีตังของศาลาว่าการเมืองทีมีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มี

เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตี

และเชญิท่านเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึ เชน่ เครอืงเหล็กตราตุ๊กตาคู ่

หรอืเทยีบเทา่ 

(Black Forest)นําท่านล่องเรอื

ชมความงามของทัศนียภาพทะเลสาบทีมฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ทเีรียกว่า แบล็กฟอเรสต ์

สถานทอีันเป็นตน้กําเนดินาฬกิากุ๊กกู ใหท้่านไดม้โีอกาสชมิเคก้แบล็กฟอเรสอันขนึชอื   ณ เมอืงตน้
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บา่ย จากนนัเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์

ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขาจากนันพาท่านชม

Lucerne) ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหาร

สวสิ จากเหตกุารปฏวิัตใินฝรงัเศสเมอืปี ค

ยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่น

เมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีก่าแกท่สีุดในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี ค

คลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม IBIS STYLES CITY

วนัท ี7: ลเูซริน์ – จงุเฟรา – อนิเทอรล์าเคน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ 

ทตีังสถานรีถไฟขนึสู ่ยอดเขาจงุเฟรา

ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําคณะนังรถไฟท่องเทียว

ธรรมชาต ิขนึพชิติยอดเขาจุงเฟราทีมคีวามสูงกว่าระดับนําทะเลถงึ 

ระหว่างเสน้ทางขนึสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่าน

ยอรค์ (Jungfraujoch

(Ice Palace) ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย พาทา่นชมววิท ีลานสฟิงซ ์

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง 

ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทไีมค่วรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยโุรป

เสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ทีสวยงามและแ

(Grindelwald)เพอืเดนิทางสู่

ทตีังอยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน 

ไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็ก ๆ 

สนิคา้ของฝากจากสวสิ เช่น ช็อคโกแลต

Omega, Tag Heuerเป็นตน้

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม CITY OBERLAND

วนัท ี8: อนิเทอรล์าเคน – ลกูาโน ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาล ี

เลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมตมอธัยาศัย

เทยีง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน 

ถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

  

จากนนัเดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์(Lucerne) เมอืงทอ่งเทยีวยอดนยิมอนัดับหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ที

ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขาจากนันพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั

ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหาร

สวสิ จากเหตกุารปฏวิัตใินฝรงัเศสเมอืปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล(Chapel Bridge)

เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่าํรอยส ์(Reuss River) อนังดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

มอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีก่าแกท่สีุดในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี ค

คลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

IBIS STYLES CITYหรอืเทยีบเทา่ 

อนิเทอรล์าเคน 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ลาวทเ์ทอบรุนเนนิ (Lauterbrunnen) เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยังเป็น

ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละเมอืปี คศ.2001 

เป็นพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําคณะนังรถไฟท่องเทียว

ธรรมชาต ิขนึพชิติยอดเขาจุงเฟราทีมคีวามสูงกว่าระดับนําทะเลถงึ 11

ระหว่างเสน้ทางขนึสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนําแข็งทมีขีนาดใหญ่จนถงึ

Jungfraujoch) สถานรีถไฟทอียูสู่งทสีุดในยุโรป (Top of Europe

ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพนืเมอืง 

ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทสีงูทสีดุในยโุรป ทรีะดับความสงูถงึ 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง 

ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทไีมค่วรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยโุรปนําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ่า

เสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ทีสวยงามและแตกต่างกันจนถึง

เพอืเดนิทางสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken)เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมอืง

ทะเลสาบทูน (Lake Thun)และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)

ไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็ก ๆ  จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอื

สนิคา้ของฝากจากสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ 

เป็นตน้ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ฟองดรูช์สี) 

CITY OBERLANDหรอืเทยีบเทา่ 

ลกูาโน ่–Outlet – มลิาน 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาล ีนําทา่นเดนิทางสู ่Fox Town Outlet

เลอืกซอืสนิคา้แบรนดเ์นมตมอธัยาศัย 

ตามอธัยาศัย 

เมอืงมลิาน (Milan)เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก นําท่าน

มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที

 หนา้ 5 จาก 14 

ทอ่งเทยีวยอดนยิมอนัดับหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ที

สงิโตหนิแกะสลกั(Dying Lion of 

ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหาร

Chapel Bridge)ซงึมคีวาม

อนังดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

มอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีก่าแกท่สีุดในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคา

เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยังเป็น

2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศให ้

เป็นพืนทีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นําคณะนังรถไฟท่องเทียว

11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 

หญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรา

Top of Europe) เขา้ชมถํานําแข็ง 

จดุชมววิทสีงูทสีดุในยโุรป ทรีะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง Aletsch Glacier 

เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทไีมค่วรพลาด

นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ํา

ตกต่างกันจนถึงสถานีกรินเดอวาลด ์

เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมอืง

Lake Brienz)อสิระใหท้่าน

จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอื

นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex,  

Fox Town Outletอสิระใหท้่านได ้

เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก นําท่าน

ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที



GO3 VIE-TG018 

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ 

มานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) 

ทสีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ขอ

อติาลี และอนุสาวรียข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม IH MILANO LORENTEGGIO 

วนัท ี9: มลิาน – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมลิาน เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา

การเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

14.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ 

***คณะเดนิทางตงัแต่วนัท ี

กรงุเทพฯ เวลา 05.55 

วนัท ี10: กรงุเทพฯ 

05.55น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย์

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด

หมายเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืง

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงั

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทาง

2. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรา

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4.กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

  

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็ม

Galleria Vittorio Emanuele II) ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรหูราและเกา่แก่

ทสีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆใน

อติาลี และอนุสาวรียข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ ีทอียู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

IH MILANO LORENTEGGIO หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมลิาน เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund)

การเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เทยีวบนิท ีTG 941 

คณะเดนิทางตงัแต่วนัท ี9ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

 น.*** 

สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

 หนา้ 6 จาก 14 

ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็ม

ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรหูราและเกา่แก่

ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆใน

ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ ีทอียู่ใน

Tax Refund) และมเีวลาใน

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึ

ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณี

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

ยการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 



GO3 VIE-TG018  หนา้ 7 จาก 14 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
 

โปรแกรม:East and West Europe ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก  เยอรมน ี
สวสิ อติาล ี10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG)  
  
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  7-16 ก.ย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 68,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 68,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 68,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
68,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 46,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  5-14,  19-28 ต.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 46,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
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ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  9-18, 16

อตัราคา่บรกิาร

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิ

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 

ไมร่วม

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

  

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

18, 16-25 ธ.ค. 61   

อตัราคา่บรกิาร 

กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 

พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ท่านละ 

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

เรอืงโรงแรมทพีกั) 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

วงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 หนา้ 8 จาก 14 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ราคา 

63,900.- 

63,900.- 

7,900.- 

63,900.- 

63,900.- 

41,900.- 

ประมาณ 3,500 บาท 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและ

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
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 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

3,500 บาท) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข ้

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสม

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด

 

 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดิ

บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

  

คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด(์ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร ) 

บาทโดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

และทนีงับนเครอืงบนิ 

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

  เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

 หนา้ 9 จาก 14 

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงัหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

อมลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

าชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

วนักอ่นการเดนิทาง 

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

นทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้ง

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 

***ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ 

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่

เดนิทางกลับและหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ 

กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ

ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทา

  

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

ซา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

อกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม 

ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด์

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact***

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด้
 

ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนั

และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ 

กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ

ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่า

 หนา้ 10 จาก 14 

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น 

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี

และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)  

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

หรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

 

หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

สวติเซอรแ์ลนด)์ 

7 วนัทําการ 

TLS Contact*** 

เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด ้

ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, 

ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ 

งบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่า
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จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่

สามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาติ

ดว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเองใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 
 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
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เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….…………………… 

6. ประเทศทเีกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทผีูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทอียูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

     ไมเ่คย เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่นัท.ี.........................ถงึวนัท.ี........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

   ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ...................................................... 

  

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…  

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 

 

 

 

 

 


