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SEVEN COUNTRIES IN EUROPE  
             อติาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

มิลาน | ยอดเขาจงุฟราว | มิวนิค | คาร์โลวี วารี |  ปราก | บราตสิลาวา | บดูาเปสต์ | 
ลอ่งเรือแมน่ า้ดานบู | เวียนนา | พระราชวงัเชินบรุนน์    

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

เดนิทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม 2562 

ราคาแนะน าเพียง   55,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดไูบ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – ดโูอโม่ -  อินเทอร์ลาเคน 

วนัท่ี 3. กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลเูซิร์น 

วนัท่ี 4. ลเูซิร์น – วาดซุ – เบรเกนซ์ – มิวนิค 
วนัท่ี 5. มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก 

วนัท่ี 6. ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา 

วนัท่ี 7. บราติสลาวา –  Outlet – บูดาเปสต์ – ลอ่งเรือแม่น า้ดานบู   

วนัท่ี 8. บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ 

วนัท่ี 9. ดไูบ – กรุงเทพฯ   
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วันที่ 1           กรุงเทพฯ 
17.30 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน

เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
21.25 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป นดัหมายเวลา 17.00 น. ออกเดินทาง เวลา 20.35 น. และถึง
ดไูบ เวลา 00.50 น. ** 

  

วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่– อินเทอร์ลาเคน 
00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลีย่นเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK 101 

.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิลาน เวลา 07.45 น. ** 
08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และ

จะเปลี่ยนเป็น 6 ชั่วโมงในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2562) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้
เดินทางสูต่ัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปด้าน
นอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชม
ความงดงามอนันา่อศัจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ น าท่านชม แกลเลอรี 
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนบัว่าเป็นช้อปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและ
เก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆใน
อิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ท่ีอยู่ในบริเวณ 
ด้านหน้าของโรงละครสกาลา่   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) 

เมืองระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 

Brienz) อิสระให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็ก ๆ  จากนัน้ให้ท่านได้
อิสระเลือกซือ้สินค้าของฝากจากสวิส เช่น ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, 
Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเม่ือปี คศ.2001  องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูง
กวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวา่งเส้นทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะได้ผา่นชมธารน า้แข็งท่ีมี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่ สุดในยุโรป (Top of 

Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวท่ี ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3 ,571 เมตร 

สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกับการสง่โปสการ์ดโดยท่ี
ท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ า้เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทศัน์
ท่ีสวยงามและแตกตา่งกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากนัน้เดินทางสู่
เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
และขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เป็นอนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอยา่งกล้าหาญของทหารสวิส จากเหตกุารปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) 

อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางสูเ่มืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นประเทศ
เลก็ๆ มีพืน้ท่ีเพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทา่นัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพียงแคเ่กือบ 4 หม่ืนคน ตัง้อยู่ในทวีปยุโรป
กลางเต็มไปด้วยภเูขาสงู มีพรมแดนด้านตะวนัออกติดกบัออสเตรียและด้านตะวนัตกติดกบัสวิตเซอร์แลนด์ และ
เป็นท่ีนิยมของนกัเลน่กีฬาฤดหูนาว น าทา่นชมเมืองวาดซุ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นท่ีตัง้ของ
รัฐสภาแห่งชาติ เมืองตัง้อยู่ริมแม่น า้ไรน์ ท่ีมีประชากรราว 5 ,100 คน น าท่านสูจุ่ดชมวิวเมืองละถ่ายรูปคู่กับ
ปราสาทวาดซุ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขาสงูชนัในยา่นใจกลางเมือง โดยปราสาทแหง่นีย้งัเป็น
ท่ีพกัของพระบรมวงศานวุงศ์แหง่ลคิเทนสไตน์ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทนัน้สร้างตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 
12 ก่อนท่ีจะมีการบูรณะและต่อเติมในปีค.ศ. 1904 และต้นศตวรรษท่ี 1930 ปัจจุบนัตวัปราสาทนัน้ไม่เปิดให้
สาธารณะทัว่ไปเข้าชม จากนัน้น าท่านเข้าสูร้่าน Huber ร้านนาฬิกาและเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหลง่รวมนาฬิกา
ชัน้น ามากมายและเรียกได้ว่ามียี่ห้อชัน้น าครบมากท่ีสดุแห่งหนึ่งเลยทีเดียว อาทิ เช่น Patak Philippe, Rolex, 
Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron 
Constantin, Audemars Piguet, Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, 
Bvlgari, Rado, Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไม่ได้กับการประทบัตราในเลม่หนงัสือเดินทาง (Passport 
Stamp ) เหมือนเวลาท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่ีน่ีได้รับการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ ให้บริการ
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ประทบัตราเป็นท่ีระลกึวา่ทา่นได้เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตน์แห่งนีแ้ล้ว   จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มือง
เบรเกนซ์ (Bregenz) ประเทศออสเตรีย เมืองท่ีสวนงามอีกเมืองนงึ ตัง้อยูป่ลายสดุด้านตะวนัออกของทะเลสาบ
คอนสตนัซ์ (Lake Constance ) ทะเลสาบน า้บริสทุธ์ิใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของยโุรปกลาง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวา

เรีย ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมั่งคัง่
ท่ีสดุของยุโรป น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวติัศาสตร์และธุรกิจ
ของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างขึน้
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึง่จะมีนกัทอ่งเท่ียวรอคอยเฝา้ชม
ตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเต้นร า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชิญท่านเลือกซือ้สินค้า
ของท่ีระลกึ เช่น เคร่ืองเหลก็ตราตุ๊กตาคู ่เป็นต้น 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก MERCURE MUNCHEN SUD MESSE หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
สาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองท่ีมีช่ือเสยีงไปทัว่โลกวา่เป็นศนูย์กลางบ าบดัโรคภยัต่างๆ น าเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี 
ซึ่งปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของผู้คนทัว่โลกท่ีจะมาใช้บริการรักษาสขุภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแต่สมัยโบราณ เชิญ
ทดลองด่ืมน า้แร่ซึง่ต้องด่ืมกบัแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนท่ีมีปากยื่นออกมาเหมือนกาน า้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน) 
บ่าย จากนัน้เชิญเดินเลน่ตามอธัยาศยัถ่ายรูปกบัเมืองน้อยน่ารัก หรือ เลือกซือ้สินค้าของท่ีระลกึ ได้เวลาสมควร น า

คณะเดินทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค
โกสโลวาเกีย  ซงึได้สมญานามมากมาย เช่น นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อุดรทิศ    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DUO หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมัย
เจ้าชาย Borivoj แหง่ราชวงศ์ Premyslids ซึง่ปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหา
วิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 นบัว่า
เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายใน
เป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิ
มิเลีย่นท่ี 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาทใช้
เป็นท่ีประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย จากนัน้น าท่านเดินผ่านบนสะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) 
สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น า้วลัตาวา ชมรูปปัน้โลหะของเหลา่นกับุญท่ีตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ แล้ว
ชมสะพานหอคอย, ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่ามี
จุดเดน่คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีตีบอกเวลาทกุๆชัว่โมง   
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กลางวัน 

 
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บ่าย ช่วงบ่ายมีเวลาให้ท่านอิสระเลือกซือ้สินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทัง้สินค้าของฝากท่ีระลึก รวมทัง้
ร้านค้าแฟชั่นชัน้น า อาทิ เช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, 
Nespresso ฯลฯ จากนัน้น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศสโลวัก ตัง้อยูริ่มฝ่ังแม่น า้ดานบูท่ีบริเวณพรมแดนของ  สโลวกั ออสเตรีย และฮังการี และใกล้
กบัพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BRATISLAVA หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ 7 บราตสิลาว่า  Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น า้ดานูบ   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** เน่ืองจาก 
OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ ถ้าหากคณะใดตรงกับวนัอาทิตย์ในวนันัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไป
ในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  เมืองหลวงของ 

ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีทนัสมัยและสวยงามด้วยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้
ชาติท่ีมีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกวา่พนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามวา่เป็น “ไข่มุกแห่งแม่น า้ดานูบ”  ชมเมือง
ท่ีได้ช่ือวา่งดงามติดอนัดบัโลกด้วยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น า้ดานูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บน
ฝ่ังเปสต์ ท่ีตัง้ของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ท่ีสร้างขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์ น า
ท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอันเลืองช่ือ ชมความงามของทิวทศัน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปี
มาแล้วท่ีตัง้เรียงรายกนัอยู ่2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ี
ร ่าลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสงูถึง 365 ยอด นอกจากนีท้่านจะได้ชม 
สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแม่น า้ดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
องักฤษ เหลก็ทกุชิน้ท่ีใช้ในการสร้างได้ถกูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกัน (การลอ่งเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอคืนเงิน
จ านวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหาร พืน้เมือง (ซุปกูลาซหมู) 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก ABACUS BUSINESS & WELLNESS หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าเดินทางโดยรถโค้ชสู ่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผา่นชมเส้นทางธรรมชาติของ
ทิวเขาสงู และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไม้แหง่ออสเตรีย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)  แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมี

ประวติัการสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหม่อย่างสง่า
งามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวงัฤดูร้อน ชมความโอ่อ่า
ของท้องพระโรง และพลบัพลาท่ีประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวงัแวร์
ซายส์ของฝร่ังเศส จากนัน้เชิญช๊อปปิง้สนิค้าเคร่ืองแก้วสวาร็อฟสกี ้หรือสนิค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, 
Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสือ้แฟชั่นทนัสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝากเช่น ช๊อคโก
แลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานท่ีร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์ร่ีและช๊อคโกแลตท่ีเก่าแก่ เร่ิมกิจการตัง้แต่ปี 
1786 ในยา่น ถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 
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 ได้เวลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู ่สนามบินเวทชาท เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า  คืนภาษี (Tax Refund) 

และ มีเวลาในการเลอืกซือ้สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
22.45 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 126 

.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.55 น. และถึงดไูบ เวลา 06.35 น. ** 
  

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบรอเปลีย่นเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 
.** คณะเดินทางตัง้แตว่นัท่ี 06 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. 
** 

19.15 น. คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
  

******************************************************************************************************************************************************* 
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ราคาแนะน าเพียง SEVEN COUNTRIES IN EUROPE 
อติาลี สวติเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย  

9 วัน 6 คืน โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK)                                                               
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

20-28 พ.ย. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,900.- 7,900.- 

01-09 ธ.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,900.- 7,900.- 

24 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 38,900.- 8,900.- 

30 ธ.ค. 62-07 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 38,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 



  11  SEVEN COUNTRIES IN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                    [GQ3MXP-EK009]                                                        

 

3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ย่ืนวีซ่าในวันย่ืนจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (16 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ยโูร) 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

 



  12  SEVEN COUNTRIES IN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS BY EK                                                    [GQ3MXP-EK009]                                                        

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

6. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
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1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
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*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    
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************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


