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SUPER SAVE ยโุรป 6 ประเทศ  
ออสเตรยี ฮงัการ ีเชก สโลวคั เยอรมนั สวติเซอรแ์ลนด ์

9 วนั 6 คนื 
โดยสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS) 

และสายการบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ัAนแนลแอรไ์ลน ์(LX)



 

• บนิหร ูสะดวกสบาย ตรงเขา้สูเ่วยีนนา ดว้ยออสเตรยีน เเอรไ์ลน ์เเละ กลบัจาก ซุรคิ ดว้ยสวติ เเอร ์ 

สายการบนิเเหง่ชาตขิองประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
• ชมกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) เมอืงหลวงของฮงัการ ี(Hungary) ไขม่กุแหง่แมนํ่5าดานูบ 

• เยอืนกรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที<ใหญท่ี<สดุของประเทศสโลวคั 
• สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก (Prague) อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี 

• เดนิเลน่เมอืงมรดกโลก เชสกีH ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) 
• ชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริ<มตน้ของประวตัศิาสตรข์องนครมวินคิ (Munich) 

• เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ (Schaffhausen) เพื<อชมนํ Hาตกไรน ์ที<มขีนาดใหญท่ี<สดุในยโุรป 
• เที<ยวเมอืงลเูซริน์ (Lucerne) แหลง่ชอ้ปปิ5งยอดนยิม  

***ขึHนกระเชา้ลอยฟ้าหมนุ 360 องศา สูย่อดเขาทติลสิ *** 

***ลอ่งเรอืทะเลสาปทีAป่าดาํ (Black forest)*** 

***พเิศษสดุกบั 3 เมนพูืHนเมอืง  

เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน, ขาหมเูยอรมนั และบฟุเฟ่ตเ์บยีร*์** 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัทีA    17-25 พ.ค., 24 พ.ค.-1 ม.ิย. 61 49,900.-

วนัทีA    6-14, 13-21 ม.ิย. 61 49,900.-

วนัทีA    12-20 ก.ค. 61 54,900.-

วนัทีA    5-13 ก.ย. 61 50,900.-

วนัทีA    2-10 ต.ค. 61 50,900.-

วนัทีA   1-9, 10-18 พ.ย. 61 50,900.-
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 เร ิAมเพยีง 49,900.- 



วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีAยง คํAา โรงแรมทีAพกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – เวยีนนา – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่5าดานูบ ✈ O O MERCURE BUDA

3 บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา่ – OUTLET – ปราก  O X O DUO HOTEL

4 ปราสาทปราก – เชสกี5ครมุลอฟ – ลนิซ์ O O O CITY HOTEL LINZ

5 ลนิซ ์– ฮลัสตทั – มวินคิ – จัตรัุสมาเรยีนพลาสท ์ O O X
MERCURE MUNCHEN 
SUD MESSE

6 มวินคิ – ททิเิซ ่– ลอ่งเรอืที<ป่าดํา – ไฟรบ์วรก์ O O O STADT FREIBURG

7 ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํ5าตกไรน ์– ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ซกู  O O X ARCADE ZUG

8 ซกู – ซรูคิ – สนามบนิ O X ✈

9 กรงุเทพ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ 

19.30 
น. 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ ประต ู 4 แถว G พบเจา้หนา้ที<คอยอํานวยความ

สะดวก

22.45 
น.

ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา โดยเที<ยวบนิที< OS 026 

***คณะเดนิทางต ัHงแตว่นัทีA 1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

22.55น. และถงึกรงุเวยีนนา เวลา 05.25น.***

วนัทีAสองของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – เวยีนนา – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมนํ่ Hาดานบู
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05.35 
น.

ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิ<นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชั<วโมง และจะเปลี<ยนเป็น 6 ชั<วโมงในวนัที< 28 ตลุาคม 2561) 

ผา่นขั 5นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) 

ที<แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก ่ ผา่นชมโรงละครโอ

เปรา่ ที<สร ้ างขึ5นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปใน

ระหวา่งสงครามโลกครั5งที< 2 และเปิดใหม่อกีครั 5งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระรา

ชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg Palace) ซึ<งเป็นกลุม่อาคารที<เคยเป็นที<ประทบัของ

ราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตั 5งแตค่รสิตศ์ตวรรษที< 13 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที< 20 จาก

นั5นนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์ (St. Stephen’s Cathedral) 

สญัลกัษณข์องกรงุเวยีนนา ซึ<งพระเจา้คารล์ที< 6 โปรดใหส้รา้งขึ5นในปีค.ศ.1713 

เพื<อเป็นการแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนั5นเชญิช๊อปปิ5 งสนิคา้

เครื<องแกว้สวาร็อฟสกี5 หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้น

นาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสื5อแฟชั<นวยัรุน่ทนัสมยั เชน่ Zara ,H&M ฯ9ฯ และสนิคา้

ของฝาก เชน่ ชอ๊คโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานที<รา้น THE DEMEL รา้น

เบเกอรร์ี<ในยา่นถนนคารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่ กรุงบูดาเปสต ์

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

เมืองที<ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื5อชาติที<ม ี      

อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แม่

นํ5าดานูบ”  ชมเมอืงที<ไดช้ื<อวา่งดงามตดิอนัดบัโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝั<งแมนํ่า้

ดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ HาดานูบอนัเลอืงชืAอ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละ

อารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ที<ตั 5งเรยีงรายกนัอยู ่2 ฟากฝั<ง ชมความ

ตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ อาคารรัฐสภา ซึ<งงดงามเป็นที<รํ<าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี5

ทา่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแหง่แรกที<สรา้งขา้มแมนํ่5าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุ กชิ5นที<ใชใ้นการสรา้งได ้

ถกูนํามาจากประเทศองักฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืข ึHนอยูก่บัสภาพอากาศ โดย

เฉพาะในชว่งฤดหุนาว นํ Hาในแมนํ่ Hาอาจกลายเป็นนํ Hาแข็ง จนไมส่ามารถลอ่ง

เรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจาํนวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)   

ระยะทาง 242 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.30 

ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร อาหารพื5นเมอืง (ซุปกลูาซหม)ู

เขา้สูท่ี<พัก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAสามของการเดนิทาง       บดูาเปสต ์– บราตสิลาวา่ – OUTLET – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 เดนิทางโดยรถโคช้สู ่ กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงที<

ใหญท่ี<สดุของประเทศสโลวคั ตั 5งอยูร่มิฝั<งแมนํ่5าดานูบที<บรเิวณพรมแดนของ สโล

วคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก   

จากนั5นนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

ระยะทาง 200 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 2.30 
ชม. 
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เทีAยง อสิระอาหารกลางวนั

บา่ย ใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิ5งสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, 

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

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

เนืAองจาก OUTLET จะปิดทาํการในวนัอาทติย ์ ถา้หากคณะใดตรงกบัวนั

อาทติยใ์นวนัน ัHน ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

จากนั5นนําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณ

รัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานาม

มากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ   

ระยะทาง 360 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3.30 

ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี<พัก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAส ีAของการเดนิทาง        ปราสาทปราก – เชสกีHครมุลอฟ – ลนิซ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ที<สรา้งขึ5นอยูบ่นเนนิเขา

ตั 5งแตส่มยัครสิตศ์ตวรรษที< 9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์ Premyslids 

ซึ<งปัจจบุนัเป็นทําเนยีบประธานาธบิดมีาตั 5งแตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ ิ

ตสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัย

ศตวรรษที< 14  นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที<ใหญท่ี<สดุในกรงุปราก     ซึ<งพระ

เจา้ชารล์ที< 4 โปรดใหส้รา้งขึ5นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที<เก็บพระศพของ

กษัตรยิสํ์าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที< 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี< 1 และ  

พระเจา้แมกซมิเิลี<ยนที< 2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บั

อณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที<เป็นหนึ<งใน

สว่นที<เกา่แกท่ี<สดุของปราสาท ใชเ้ป็นที<ประทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั 5งหลาย 

แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึ<งปัจจบุนัมรีา้นขายของที<

ระลกึ วางจําหน่ายอยู่มากมาย จากน ัHนนําทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ 

(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่5าวลัตาวา สไตลโ์กธคิที<สรา้งขึ5นตั 5งแต่

กลางครสิตศ์ตวรรษที< 14 สมยัพระเจา้ชารล์ที< 4 ชมรปูปั5นโลหะของเหลา่นักบญุที<

ตั 5งอยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์ จากนั5นนําท่านเดนิสู่ประตูเมืองเก่า 

“Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ (Old 

Town Hall) ที<สรา้งมาตั 5งแตปี่ ค.ศ.1338 มี จดุเดน่คื อ นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ที<สวยงามและยงัตบีอกเวลาทกุๆชั<วโมง ใหเ้วลาทา่น

อสิระเดนิเลน่ และชอ้ปปิ5งสนิคา้แบรนดเ์นมยา่นเมอืงเกา่

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื5นเมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)
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บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมรดกโลกเชสกีH ครมุลอฟ (Cesky Krumlov) นําชม

เมอืงที<ไดช้ื<อวา่เป็นเพชรนํ5างามแหง่โบฮเีมยี เมอืงที<ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์าร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage)   เมอืงนี5ตั 5งอยู่

รมิสองฝั<งของแม่นํ5าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงที<มอีาคารเกา่แกต่ั 5งแต่ยุค

กลางกวา่ 300 ปี หลงัไดรั้บการอนุรักษ์และขึ5นทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานที<สําคญั

แหง่หนึ<งของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก 

ซึ<งสรา้งขึ5นเมื<อปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาทที<ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรอง

ลงมาจากปราสาทปรา๊ก มอีายเุกา่แกก่วา่ 700 ปี ซึ<งตั 5งอยูร่มิฝั<งแมนํ่ Hาวอลตาวา 

(Valtawa River) ตรงบรเิวณคุง้นํ5า ฝั<งตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ 

Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง  หลงัจากนั5นนํา ทา่นสูเ่มอืงลนิซ ์

(Linz) ประทเศออสเตรยี

ระยะทาง 243 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี<พัก โรงแรม  CITY HOTEL LINZ หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAหา้ของการเดนิทาง        ลนิซ ์– ฮลัสตทั – มวินคิ – จตัรุสัมาเรยีนพลาสท์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า     

4,500 ปี เมอืงที<ตั 5งอยูร่มิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งาม

ราวกบัภาพวาด กลา่วกนัวา่เป็นเมอืงที<โรแมนตกิที<สดุใน Salzkammergut เขตที<

อยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แหง่ ออสเตรยีใหฉ้ายาเมอืงนี5

วา่เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรยี และเป็นพื5นที<มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพยีงเดนิเที< ยวชมเมอืงเสมอืนหนึ<งทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่

ความฝัน

ระยะทาง 234 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4 

ชม. 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื5นเมอืง

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมน ี และเป็นเมอืง

หลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงที<ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจาก

เบอรล์นิและฮมับรูก์) และเป็นหนึ<งในเมอืงมั<งคั<งที<สดุของยโุรป ซึ<งมพีรมแดนตดิ

เทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตรยิม์ากอ่น กอ่น

ที<จะผนวกเขา้เป็นสว่นหนึ<งของประเทศเยอรมน ี จงึมเีอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็น

ของตัวเอง ทั 5งดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื<องชื<อ ซึ<งไดแ้ก ่ ไสก้รอก

เยอรมัน ขาหมทูอด เพรทเซล และเบยีร ์  นําชมจตัรุสัมาเรยีน พลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริ<มตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

บริเวณนี5เป็นที<ตั 5งของศาลาว่าการเมืองที<มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที<

งดงามซึ<งสรา้งขึ5นในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที< 19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอ

ระฆังสงู 85 เมตร ซึ<งจะมนัีกทอ่งเที<ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที<จะออกมา

เตน้รํา เมื<อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดรูอ้น อสิระให ้

ทา่นเลอืกซื5อสนิคา้แบรนดเ์นมและของที<ระลกึตามอธัยาศยั  

ระยะทาง 204 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 3 

ชม. 

คํAา อสิระอาหารคํ<าตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี<พัก โรงแรม MERCURE MUNCHEN SUD MESSE หรอืเทยีบเทา่
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วนัทีAหกของการเดนิทาง          มวินคิ – ททิเิซ ่– ลอ่งเรอืทีAป่าดาํ – ไฟรบ์วรก์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงททิเิซ ่ เมอืงรมิทะเลสาปที<ตั 5งอยู่ในเขตป่าดํา (Black 

Forest) นอกจากเป็นเมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ ่ยงั

เป็นแหลง่ผลติ นาฬกิากุก๊ก ูที<ดทีี<สดุในโลก

ระยะทาง 376 
ก.ม.ใชเ้วลาเดนิ
ทางประมาณ 4.5 
ชม. 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื5นเมอืง (ขาหมเูยอรมนั + บฟุเฟ่ตเ์บยีร)์

บา่ย อสิระใหท้า่นชมทศันยีภาพของทะเลสาบที<มฉีากหลงัเป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ที<เรยีก

วา่ แบล็กฟอเรสต ์ อนัมเีหตมุาจากพื5นที<ป่ ามตีน้สนปกคลมุอยูม่ากจนแสงแดดไม่

สามารถสอ่งทะลเุขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ยา่งทั<วถงึ ทําใหเ้มื<อมองจากที<ไกลๆ จะเห็น

ป่าเป็นแนวทะมนึทบึ อนัเป็นที<มาของชื<อเรยีก Black Forest หรอื ป่าดํา นั5นเอง 

ใหท้า่นไดม้โีอกาสเขา้ชมโรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ู โดยลกัษณะเดน่ของนาฬกิา

กุก๊กจูะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลักถว่งดว้ยตุม้นํ5าหนัก มฟัีงกช์นัการทํางานทั 5งตบี

อกเวลาบางเรอืนมนีกรอ้ง กลอ่งดนตร ีตุก๊ตาเตน้รํา และคนเลื<อยไม ้อนัเป็นอาชพี

หลักของคนในหมู่บา้นททิติเซ่อีกดว้ย ท่านสามารถเลือกซื5อของที<ระลกึจาก

โรงงานนาฬกิาไดต้ามอธัยาศยั จากนั5นเดนิทางสูเ่มอืงไฟรบ์วรก์ (FREIBURG)
ระยะทาง 30 ก.ม.  
ใชเ้วลาเดนิทาง 
ประมาณ 30 นาที

คํAา รับประทานอาหารคํ<า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี<พัก โรงแรม STADT FREIBURG หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAเจ็ดของการเดนิทาง          ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํ Hาตกไรน ์– ยอดเขาทติลสิ – ลเูซริน์ – ซูก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดินทางเขา้สู่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซ ิน (Schaffhausen) ชมนํ Hาตกไรน ์

(RhineFall) นํ5าตกที<ใหญ่ ที<สดุในยโุรปสวยงามและตื<นตาตื<นใจ เกดิจากแมนํ่า้

ไรนท์ั 5งสายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นนํ5าาตกขนาดใหญท่ี<สดุในยโุรป  

อสิระใหท้า่นไดช้ื<นชมความงามของนํ5าตกและถา่ยรปูตามอธัยาศยั  

จากนั5นเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้นแองเกิHลเบริก์ (Engelberg) ซึ<งตั 5งอยูเ่ชงิขนุเขาที<

สวยงามมรีะดับอกีแหง่หนึ<งของเทอืกเขาแอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติ

เซอรแ์ลนด ์ และววิทวิทัศน ์  นําทา่นขึHนกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหม่

ลา่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทศันยีภาพอนัตระการตาไดร้อบทิ ศทาง

ตามเสน้ทางขึ5นสูย่อดเขาทติลสิ (Titlis) เขา้ชมถํ Hานํ Hาแข็ง (Ice Grotto)ที<ไม่

เคยละลาย  เชญิเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการเลน่หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทั บ

ใจเป็นอยา่งยิ<ง ชมทวิทศันข์องยอดเขาตา่งๆ ที<ปกคลมุไปดว้ยหมิะอนัขาวโพลน

สรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก

 ระยะทาง 97 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 ชม. 

ระยะทาง 150 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.45 ชม. 

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา
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เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที<ยวยอดนยิมอั นดบัหนึ<งของสวติ

เซอรแ์ลนด ์ ที<ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั5นพาทา่นชมสงิโต

หนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที<แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพื<อ

เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที<เกดิจากการปฏวิัติ

ในฝรั<งเศสเมื<อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึ<งมี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ Hารอยส  ์(Reuss River)          อนั

งดงามซึ<งเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี<มหีลงัคาที<เกา่แก่

ที<สดุในยุโรป สรา้งขึ5นเมื<อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาด

ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั5นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื5อสนิ

คา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื<องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี<หอ้ดงั อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

คํAา อสิระอาหารคํ<าตามอธัยาศยั

จากนั5นนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี<พัก เมอืงซุก (Zug)

เขา้สูท่ี<พัก โรงแรม ARCADE ZUG หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAแปดของการเดนิทาง              ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเที<ยวชมเมอืงซุก (Zug) เมอืงที<สวยงามราวกบัเทพนิ ยายตั 5งอยูท่าง

ภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้

เมอืงนี5ยังมอีัตราการเก็บภาษีที<ค่อนขา้งตํ<าจงึถอืเป็นที<ตากอากาศที<นยิมของ

เหลา่เศรษฐ ีคนดงัสําคญัระดบัโลก ทา่นอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู ่

2 ขา้งทางที<เมอืงซกุจนเป็นเรื<องธรรมดาไปเลย

เทีAยง อสิระอาหารกลางวนั

ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบนิซูรคิ เพ ืAอทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และมเีวลาชอ๊ปปิ5งสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ

%
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โปรแกรม : SUPER SAVE ยโุรป 6 ประเทศ  
ออสเตรยี ฮงัการ ีเชก สโลวคั เยอรมนั สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั 6 คนื 

17.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที<ยวบนิที< LX 180

วนัทีAเกา้ของการเดนิทาง              กรงุเทพฯ

09.35 
น.

คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

***คณะเดนิทางต ัHงแตว่นัทีA 1 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ถงึกรงุเทพฯ เวลา 

10.30น.***

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการที<จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที<ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที<ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที<กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั 5งในกรณีที<ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี5าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ<ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลี<ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที<ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการเปลี<ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที<คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิbในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมืAอทา่นทาํการซืHอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ืAอนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ั[วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัHง 

มฉิะน ัHนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัHงส ิHน
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีAยนแปลงได ้ 

ท ัHงนีHข ึHนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีAไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ ขอสงวนสทิธิbการยา้ยเมอืงที<เขา้พัก 

เชน่ กรณีที<เมอืงนั5นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที<ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี<ยนตามความเหมาะสม



โดยสายการบนิ ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์(OS) และ  
สายการบนิ สวสิอนิเตอรเ์นช ัAนแนลแอรไ์ลน ์(LX) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:             17-25 พ.ค., 24 พ.ค.-1 ม.ิย. 61  

6-14, 13-21 ม.ิย. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:          12-20 ก.ค. 61    

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 8,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืAองบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัHนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัHน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ<ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 54,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั) 54,900.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 8,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 54,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
54,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืAองบนิ ลดทา่นละ 24,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัHนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัHน)
80,000.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:          5-13 ก.ย. 61 2-10 ต.ค. 61 

1-9, 10-18 พ.ย. 61 

 

1. คา่ตัcวเครื<องบนิ ชั 5นประหยดั ( Economy Class) ที<ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื<อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที<ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที<ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที<ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที<ทอ่งเที<ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงืAอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีA) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื<นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืHอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืAองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิAมเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีHยประกนัเร ิAมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีHยประกนัเร ิAมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ<ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 50,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั) 50,900.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 8,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 50,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
50,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครืAองบนิ ลดทา่นละ 20,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )

ช ัHนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัHน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุ<ากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนีHรวม 



**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีAมอีายตุ ัHงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื<องดื<มที<สั<งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ5าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ5น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที<สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Hามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีAสายการบนิมกีารปรบัขึHนราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึAงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก  

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิAน, พนกังานขบัรถ  (14 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 ยโูร ) 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ<ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั<วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ทีAน ัAงจะยนืยนัเมืAอได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัHน 

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

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื<อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีAตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที< กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั 5ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที< ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึ5น 

5. การยื<นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 5นตอนการยื<นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั 5งแบบหมูค่ณะและยื<น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื<อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที< 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั<งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที<ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั<วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื<องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 5งหมด 
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เง ืAอนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนีHไมร่วม 



 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที<ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ5น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื<นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื<อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ<งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที<คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที<ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื<องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที<ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นั5น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่<ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ<มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ<ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื<นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื<องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ<งในการยื<นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่<ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที<ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั5นๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที<นั<งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัcวเครื<องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิbการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัcวเครื<องบนิ ซึ<งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัcวเครื<องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิbเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที<เกดิขึ5น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั<งที< Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี<จะนั<งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที<สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี<มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื<นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที<เครื<องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ5าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี<มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี<นั<ง Long 

leg ขึ5นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที<เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที<เชค็อนิเทา่นั5น 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ5นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 5งหมด 

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

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

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึHนจรงิ

ขอ้มลูเบืHองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืAนวซีา่และการยืAนขอวซีา่

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองต ั[วเครืAองบนิและทีAน ัAงบนเครืAองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิb เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั 5งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ_ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัHงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนทีAบรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึHนไป) เนื<องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื<นที<เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที<เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ<งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื<อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั 5งนี5ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที<ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัcว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที<สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืAนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึ5นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื<นวซีา่ / คา่มดัจําตัcวเครื<องบนิ หรอืคา่ตัcวเครื<องบนิ 

(กรณีออกตัcวเครื<องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที<กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั[วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิbในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื<องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที< ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิbในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัHงหมด 

 

1. เนืAองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีAยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัHนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึAงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืAองจากโรงแรมน ัHนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ_ในการเรยีกเก็บเงนิเพิAมเตมิในกรณีทีAอาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื<องปรับอากาศเนื<องจากอยูใ่นแถบที<มอีณุหภมูตํิ<า  

3. กรณีที<มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ5นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิb

ในการปรับเปลี<ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื<อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที<มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที<เป็นหอ้งเดี<ยวอาจเป็นห ้ องที<มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํ5า ซึ<งขึ5นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั5นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืAนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีAยนแปลงกฎและเอกสารการยืAนอยูเ่ร ืAอย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื<นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีAถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีAของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืAนขอวซีา่จะมเีง ืAอนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิAมเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืAนขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีHรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีAถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ5ว จํานวน 2 ใบ (พื5นหลงัขาวเทา่นั5น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ5ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื<องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที<มชีื<อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี5แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที< 

โฉนดที<ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ<มทํางาน, วนัลา 

(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) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัAวไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที<ออกจากทางธนาคารเทา่นั5น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื<อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที<ยื<น

วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี<ออกคา่ใชจ้า่ย)  
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- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื<อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที<บญัชคีรบทกุตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทั 5งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที<เป็นตวัครึ<งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื<นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีH กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ<ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

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

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั 5งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีAบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํAากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื<อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืAนวซีา่อาจมกีารปรบัเปลีAยนและขออพัเดทเพิAมเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิAมเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืAนวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนืAองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

    หนา้ %  จาก %16 18



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<อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที<ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื5อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

สถาบนัศกึษา  

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

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

4. วซีา่เชงเกนที<เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที<ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั 5งแตว่นัที<..........................ถงึวนัที<............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ5วมอืเพื<อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี5 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
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    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 5งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื<นๆ (โปรดระบ)ุ     อื<นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีAยวขอ้งใดๆท ัHงส ิHน 

ท ัHงนีHบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัHน 
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