
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
พฤศจกิายน : 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 56,900.-
กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
มกราคม : 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 
กมุภาพนัธ ์: 28 ก.พ. – 8 ม.ีค. 
มนีาคม : 9 – 17, 30 ม.ีค. – 7 เม.ย.

56,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที?ยง คํ?า โรงแรมที?พกั 
หรอืเทยีบเทา่

หนา้ %  จาก %1 16

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เช็ก  
สโลวคั  ฮงัการ ี ออสเตรยี   

9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)



นําทา่นเดนิทางกบัสายการบนิเอมเิรตส ์ (Emirate Airline) อนัสดุหร ู สูม่หานครแหง่แฟช ั?นมลิาน 

(Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟช ั?นโลก เต็มอิ.มกับดนิแดนที.มธีรรมชาตอิั นงดงามที.สดุแหง่หนึ.งของโลกที.สวติ

เซอรแ์ลนด ์พักเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken ) และลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที.ยวยอดนยิม พาขึFน

รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป ชมจตัุรสัมาเรยีน-

พลาสท ์ (Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริ.มตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ เดนิเลน่กบัเมอืงสวยที.

คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) ซึ.งจะทําใหค้ณุหลงรักแบบไมรู่ ล้มื 

ลอ่งเรอืชมรัฐสภาที.สดุแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต ์ (Budapest) เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์

(Schoenbrunn Palace) ที.วจิติรตระการตาอนัโดง่ดงัของออสเตรยี 

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 – สโลวกั O O O
HOLIDAY INN 
BRATISLAVA   

7 บราตสิลาวา –  Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่Fาดานูบ  O X O NOVOTEL BUDAPEST 

8 บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์ O O ✈

9 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ  

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที. คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

20.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที.ยวบนิที. EK 373 

วนัที?สองของการเดนิทาง    ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลี?ยนเครื?อง 

03.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเที.ยวบนิ EK 101 

*** คณะเดนิทางวนัที? 30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 03.40 น. 

และถงึมลิานเวลา 08.15 น.***

หนา้ %  จาก %2 16



07.45 น.
 

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิ.นชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชั.วโมง และจะเปลี.ยนเป็น 6 ชั.วโมงในวนัที. 29 ตลุาคม 2560)    

นําทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัFนเดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน 

(Milan) เมอืงที.เรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชั.นของโลก นําทา่นถา่ยรปู

ดา้นนอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที.สรา้งดว้ย

ศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย ์  ของ

สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟืFนฟศูลิปวทิยาการ นําทา่นชม แกลเลอร ี วคิ

เตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ.งนับวา่เป็นชอ้ปปิFง

มอลลท์ี.สวยงาม หรหูราและเกา่แกท่ี.สดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ ของกษัตรยิว์คิ

เตอร ์ เอ็มมานูเอล ที. 2 ผูร้เิร ิ.มการรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ี และอนุสาวรยี์

ของศลิปินชื.อดงัในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี. ที.อยูใ่น

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่  

ระยะทาง 50 กม.ใช ้
เวลาประมาณ 40 

นาท ี

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย จากนัFนนําทา่นเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี – สวติเซอรแ์ลนด ์ เพื.อเดนิทางสูเ่มอืง

อนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมืองที.ตั Fงอยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระให ้

ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็ก ๆ  จากนัFน

ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืFอสนิคา้ของฝากจากสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต ,เครื.องหนัง,มดี

พับ, นาฬกิายี.หอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

ระยะทาง 293 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ  

4.30 ช.ม. 

คํ?า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารพืFนเมอืง (ฟองดรูช์สี)

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก  CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัที?สามของการเดนิทาง            กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลเูซริน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที.สวยงาม

และยังเป็นที.ตั FงสถานรีถไฟขึFนสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละเมื.อปี คศ.

2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืFนที.มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนั.งรถไฟทอ่งเที.ยวธรรมชาต ิ ขึFนพชิติยอดเขา

จงุเฟราที.มคีวามสงูกวา่ระดบันํFาทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้

ทางขึFนสูย่อดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํFาแข็งที.มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟ

จงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที?อยูส่งูที?สดุในยุ โรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถํ Tานํ Tาแข็ง (Ice Palace) ที.แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ต ้ธารนํ Fา

แข็งลกึถงึ 30 เมตร

ระยะทาง 35 กม.ใช ้
เวลาประมาณ 30 

นาที

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืFนเมอืง

หนา้ %  จาก %3 16



บา่ย พาทา่นชมววิที. ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที.สงูที .สดุในยโุรป ที.

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที.ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํFาแข็ง Aletsch Glacier ที.ยาวที.สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาว

ถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั

การถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและที.ไมค่วร

พลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที.ทําการไปรษณียท์ี.สงูที.สดุในยโุรป นําคณะเดนิทาง

ลงจากยอดเขาโดยไมซ่ํFาเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ี.สวยงามและแตก

ตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen)   จากน ัTน

เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที.ยวยอดนยิมอั นดบัหนึ.งของสวติ

เซอรแ์ลนด ์ ที.ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัFนพาทา่นชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที.แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพื.อเป็น

อนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิ จากเหตุการปฏวิัตใิน

ฝรั.งเศสเมื.อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ.งมคีวามยาว

ถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ Tารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ.งเป็นเหมอืน

สญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี.มหีลงัคาที.เกา่แกท่ี.สดุในยโุรป สรา้งขึFน

เมื.อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ 

ตลอดแนวสะพาน

ระยะทาง 80 กม.ใช ้
เวลาประมาณ 1.30 

ช.ม.

คํ?า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก IBIS STYLES LUZERN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่

วนัที?ส ี?ของการเดนิทาง          ลเูซริน์ – วาดซุ – เบรเกนซ ์– มวินคิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงวาดซุ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศ ลกิเตน ส

ไตน ์ (Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มพีืFนที.เพยีง 160 ตารางกโิลเมตร

เทา่นัFน ประชากรทั Fงประเทศเพยีงแคเ่กอืบ 4 หมื.นคน ตั Fงอยูใ่นทวปียโุรปกลางเต็ม

ไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดนดา้นตะวันออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวันตกตดิกบัส

วติเซอรแ์ลนด ์ และเป็นที.นยิมของนักเลน่กฬีาฤดหูนาว ชมเมอืงวาดซุ (Vaduz) 

เป็นเมอืงหลวงของประเทศและเป็นที.ตั Fงของรัฐสภาแหง่ชาต ิ เมอืงตั Fงอยูร่มิแมนํ่Fา

ไรน ์ ที.มปีระชากรราว 5,100 คน จากนัFนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง   เบรเกนซ ์

(Bregenz) ประเทศออสเตรยี เมอืงที.สวนงามอกีเมอืงนงึ ตั Fงอยูป่ลายสดุดา้นตะวนั

ออกของทะเลสาบคอนสตนัซ ์(Lake Constance ) ทะเลสาบนํFาบรสิทุธิ]ใหญ่ เป็น

อนัดบั 3 ของยโุรปกลาง 

ระยะทาง 131 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ 

2.30 ช.ม. 

ระยะทาง 54 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ 45 

นาที

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืFนเมอืง
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%258B%25E0%25B9%258C&action=edit&redlink=1


บา่ย จากนัFนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที.ใหญเ่ป็นอันดับสามของประเทศ 

(รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็นหนึ.งในเมอืงที.มั.งคั.งที.สดุของยโุรป นําชม

จตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริ.มตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละ

ธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี Fเ ป็นที .ตั Fงของศาลาว่าการเมืองที .มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิที.งดงามซึ.งสรา้งขึFนในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที. 19 ใช ้

เวลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ.งจะมนัีกทอ่งเที.ยวรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตา

ไขลานที.จะออกมาเตน้รํา เมื.อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชญิ

ทา่นเลอืกซืFอสนิคา้ของที.ระลกึ เชน่ เครื.องเหล็กตราตุก๊ตาคู ่เป็นตน้ 

ระยะทาง 240 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ  

3 ช.ม. 

คํ?า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรอืเทยีบเทา่

วนัที?หา้ของการเดนิทาง           มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ เมอืงคารโ์ลว ี วาร ี (Karlovy vary) ที.ไดช้ื.อวา่เป็น

เมอืงแหง่สปาที.ใหญท่ี.สดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงที.มชี ื.อเสยีงไปทั.วโลกวา่

เป็นศนูยก์ลางบําบดัโรคภยัตา่งๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ี วาร ี ซึ.งปัจจบุนัเป็นที่

นยิมของผูค้นทั.วโลกที.จะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชื.อที.มมีาแต่สมัย

โบราณ เชญิทดลองดื.มนํFาแร่ซ ึ.งตอ้งดื.มกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        

พอรซ์เลนที.มปีากยื.นออกมาเหมอืนกานํา้

ระยะทาง 297 
กม.ใชเ้วลา

ประมาณ 3.30 ช.ม.

เที?ยง
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืFนเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)

บา่ย จากนัFนเชญิเดนิเลน่ตามอัธยาศัยถา่ยรปูกบัเมอืงนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซืFอสนิคา้

ของที.ระลกึ ไดเ้วลาสมควร นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวง

ของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึ

ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

ระยะทาง 120 

กม.ใชเ้วลา

ประมาณ    2 ช.ม.

คํ?า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก  HOLIDAY INN CONGRESS HOTEL  หรอืเทยีบเทา่

วนัที?หกของการเดนิทาง              ปราก – ปราสาทปราก – สโลวกั

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หนา้ %  จาก %5 16



จากน ัTนนําทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส ์ (Charles Bridge) สะพานเกา่แก่

ขา้มแมนํ่Fาวลัตาวา ชมรปูปัFนโลหะของเหลา่นักบญุที.ตั Fงอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 

30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน

สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มีจุดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ที.ตบีอกเวลาทุ กๆชั.วโมง  นําเขา้ชมปราสาทแหง่

ปราก (Prague Castle) ที.สรา้งขึFนอยูบ่นเนนิเขาตั Fงแตส่มยัครสิต์ศตวรรษที. 9 

ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslids ซึ.งปัจจุบันเป็ นทําเนียบ

ประธานาธบิดมีาตั Fงแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติุส (St.Vitus 

Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที. 14     

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที.ใหญท่ี.สดุในกรงุปรา๊ก ซึ.งพระเจา้ชารล์ที. 4 โปรด

ใหส้รา้งขึFนในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที.เกบ็พระศพของกษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ 

พระเจา้ชารล์ที. 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี. 1 และ พระเจา้แมกซมิเิลี.ยนที. 2 เป็นตน้ 

แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที.เป็นหนึ.งในสว่นที .เกา่แกท่ี.สดุของ

ปราสาท ใชเ้ป็นที.ประทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั Fงหลาย 

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ชว่งบ่ายมเีวลาใหท้่านอสิระเลอืกซืFอสนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีั Fง

สนิคา้ของฝากที.ระลกึ รวมทั Fงรา้นคา้แฟชั.นชั Fนนํา อาท ิเชน่ Louis Vitton ,Gucci, 

Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop,Dior, Nespresso ฯลฯ จากนั Fน

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที.

ใหญ่ที.สุดของประเทศสโลวคั ตั Fงอยูร่มิฝั.งแม่นํFาดานู บที.บรเิวณพรมแดนของ  

สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็

ร ะ ย ะ ท า ง 3 5 5 

ก ม . ใ ช ้ เ ว ล า

ประมาณ 4.30 ช.ม.

คํ?า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก  HOLIDAY INN HOTEL BRATISLAVA   หรอืเทยีบเทา่

วนัที?เจ็ดของการเดนิทาง        บราตสิลาวา –  Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่ Tาดานบู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนัFนนําทา่นเดนิทางสู ่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิFงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, 

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

GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอื.นๆอกีมากมาย *** 

เนื?องจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ ถา้หากคณะใดตรงกบัวนั

อาทติยใ์นวนัน ัTน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน***

ระยะทาง 40 กม.ใช ้

เวลาประมาณ 45 

นาที

เที?ยง อสิระอาหารกลางวนั

หนา้ %  จาก %6 16



บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผา่นยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรงุบดูาเปสต ์

(Budapest)  เมอืงหลวงของ ประเทศฮงัการ ี (Hungary) ซึ.งไดช้ื.อวา่เป็น

เมืองที.ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื Fอชาติที .ม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่

แมนํ่Fาดานูบ”  ชมเมอืงที.ไดช้ื.อวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั.ง

แมนํ่Fาดานูบ ชมจตัรุสัวรีบุรุ ษ (Heroes’ Square) บนฝั.งเปสต ์ ที.ตั Fงของ 

Millenary Monument อนุสาวรยีท์ี.สรา้งขึ Fนฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาว

แมกยาร ์ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ Tาดานบูอนัเลอืงชื?อ ชมความงามของทวิทศันแ์ละ

อารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที.ตั Fงเรยีงรายกนัอยู ่ 2 ฟากฝั.ง ชม

ความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึ.งงดงามเป็นที.รํ.าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจาก

นีFทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที.สรา้งขา้มแมนํ่Fาดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุ กชิFนที.ใชใ้นการสรา้งได ้

ถกูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืข ึTนอยูก่บัสภาพอากาศ โดย

เฉพาะในชว่งฤดหุนาว นํ Tาในแมนํ่ Tาอาจกลายเป็นนํ Tาแข็ง จนไมส่ามารถลอ่ง

เรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจาํนวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)   

ระยะทาง 190 

กม.ใชเ้วลา

ประมาณ 3.30 ช.ม.

คํ?า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคารอาหาร พืFนเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

นําคณะเขา้สูท่ี.พัก NOVOTEL BUDAPEST HOTEL   หรอืเทยีบเทา่

วนัที?แปดของการเดนิทาง     บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืFนที.อันเขยีวชอุม่ของ    

ป่าไมแ้หง่ออสเตรยี

ระยะทาง 220 

กม.ใชเ้วลา

ประมาณ 3.30 ช.ม.

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace)  

แหง่ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ.งมปีระวัตกิารสรา้งมาตั Fงแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที. 16 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึFนใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 

1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพื.อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความ

โออ่า่ของทอ้งพระโรง และพลับพลาที.ประทับ ซึ.งไดรั้บการตกแตง่อย่างวจิติร

บรรจงสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรั.งเศส จากนัFนเชญิชอ๊ปปิFงสนิคา้

เครื.องแกว้สวาร็อฟสกีF หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้น

นาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสืFอแฟชั.นทนัสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้ของ

ฝากเชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานที.รา้น THE DEMEL รา้นเบ

เกอรร์ี.และชอ๊คโกแลตที.เกา่แก ่เริ.มกจิการตั Fงแตปี่ 1786 ในยา่น ถนนคารน์ทเ์นอ

ร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิเวทชาท เพื.อใหท้า่นมเีวลาในการทํา  คนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลื อกซื Fอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ

หนา้ %  จาก %7 16



                          

(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิZการยา้ยเมอืงที?เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัTนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที?ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลี?ยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมน ี
เช็ก  สโลวคั ฮงัการ ีออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื 
โดยการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที?ยวบนิที? EK 126 

*** คณะเดนิทางต ัTงแตว่นัที? 26 ม.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.55 น. 

และถงึดไูบเวลา 06.35 น.*** 

*** คณะเดนิทางวนัที? 30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 61 ออกเดนิทางเวลา 22.45 น. 

และถงึดไูบเวลา 06.20 น.***

วนัที?เกา้ของการเดนิทาง       ดไูบ –  กรงุเทพฯ

06.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื.อรอเปลี.ยนเครื.อง

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที.ยวบนิที. EK 372

18.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ  

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการที.จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที.ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที.ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Fงในกรณีที.ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีFาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ.ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี.ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที.ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี.ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที.คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื?อทา่นทาํการซืTอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื?อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัTง มฉิะน ัTนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัTงส ิTน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ท ัTงนีTข ึTนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที?ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั
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กาํหนดการเดนิทาง  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 28 พ.ย. – 6 ธ.ค. 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2561 
มกราคม : 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 
กมุภาพนัธ ์: 28 ก.พ. – 8 ม.ีค. 
มนีาคม : 9 – 17, 30 ม.ีค. – 7 เม.ย. 

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 56,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 8,900.-

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
56,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื?องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื?นวซีา่ในวนัยื?น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัTนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัTน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 56,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 8,900.-

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
56,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื?องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื?นวซีา่ในวนัยื?น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัTนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัTน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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1. คา่ตัcวเครื.องบนิ ชั Fนประหยดั ( Economy Class) ที.ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื.อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที.ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที.ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามที.ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที.ทอ่งเที.ยวตามรายการ 

7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื?อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที?) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื.อนไขกรมธรรม)์  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืTอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื?องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ?ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีTยประกนัเร ิ?มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีTยประกนัเร ิ?มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายตุ ัTงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื.องดื.มที.สั.งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํFาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิFน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที.สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Tามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที?สายการบนิมกีารปรบัขึTนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย   

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร หรอื ประมาณ 900 บาท) 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ?น, พนกังานขบัรถ  (16 ยโูร) 

6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ (ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื?นวซีา่ในวนัยื?น เป็นจาํนวนเงนิ

โดยประมาณ 3,500 บาท ) 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ?งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิ?ม 7% 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัTน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี.เดนิทาง ที.มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื.อทําการจองควิยื.นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื.อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที.  

อตัราคา่บรกิารนีTรวม

อตัรานีTไมร่วม

เงื?อนไขการจอง
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    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Fง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึFน 

  5. การยื.นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Fนตอนการยื.นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Fงแบบหมูค่ณะและยื.น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื.อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที. 

9. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั.งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที.ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั.วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื.องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Fงหมด 

เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึTนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที.ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึFน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื.นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพื.อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ.งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที.คอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที.ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื.องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที.ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัFน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่.ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ.มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ.ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื.นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื.องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ.งในการยื.นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่.ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที.ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัFนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที.นั.งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครื.องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครื.องบนิ ซึ.งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครื.องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที.เกดิขึFนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั.งที. Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี.จะนั.งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที.สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี.มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื.นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที.เครื.องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํFาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี.มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

ขอ้มลูเบืTองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื?นวซีา่และการยื?นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ั[วเครื?องบนิและที?น ั?งบนเครื?องบนิ

หนา้ %  จาก %11 16



      และอํานาจในการใหท้ี.นั.ง Long leg ขึFนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที.เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที.เชค็อนิเทา่นัFน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึFนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Fงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิZในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัTงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที?บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึTนไป) เนื.องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื.นที.เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที.เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ.งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื.อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั FงนีFทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที.ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัcว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที.สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื?นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึFนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื.นวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครื.องบนิ หรอื

คา่ตัcวเครื.องบนิ (กรณีออกตัcวเครื.องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที.กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัTงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื.องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที. ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัTงหมด 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื.นวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิFว จํานวน 2 ใบ (พืFนหลงัขาวเทา่นัFน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิFว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื.องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที.ออก

จากทางธนาคารเทา่นัFน(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ย

กรณียกเลกิการเดนิทาง

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื?นประมาณ 7-10 วนัทาํการ 
ยื?นวซีา่แสดงตนที?ศนูยย์ ื?นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที?ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื?นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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ขอ Statement เพื.อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที.ยื.นวซีา่) บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบ

การพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี.ออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที.มชีื.อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีFแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที. 

โฉนดที.ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ.มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื.อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื.อสถานทตูที.ยื.น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที.ออกจากสถาบนัที.กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื.อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื.อสถานทตูที.ยื.น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ.ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี.ยนชื.อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี.ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Fงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที?บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํ?ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื.อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
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เอกสารยื?นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี?ยนและขออพัเดทเพิ?มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ?มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื?นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื?องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื.อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื.อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที.เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที.เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื.นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที.ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ.ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื.อ และที.อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ที.อยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

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

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที.ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืFอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื.อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที.อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื.อ ที.อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนที.เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที.ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Fงแตว่นัที........................................ถงึวนัที............................................. 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิFวมอืเพื.อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีF 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที. หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื.นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื.อ ......................................................  

สิ.งที.ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ.งที.ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที.พักที.มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที.พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Fงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื.นๆ (โปรดระบ)ุ     อื.นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี?ยวขอ้งใดๆท ัTงส ิTน 

ท ัTงนีTบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัTน 

  

1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี?ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Tนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื?องจากโรงแรม

น ัTนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิZในการเรยีกเก็บเงนิเพิ?มเตมิในกรณีที?อาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื.องปรับอากาศเนื.องจากอยูใ่นแถบที.มอีณุหภมูตํิ.า  

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั

หนา้ %  จาก %15 16



3. กรณีที.มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึFนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี.ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื.อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที.มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที.เป็นหอ้งเดี.ยวอาจเป็นหอ้งที.มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํFา ซึ.งขึFนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัFนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

หนา้ %  จาก %16 16


