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BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 

อติาล ี– สวสิ – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 10 วัน 7 คนื 
เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 59,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้

วนัท่ี 3. เวนิส – มิลาน – ลเูซิรน์ 

วนัท่ี 4. ลเูซิรน์ – กรนิเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเคน 

วนัท่ี 5. อินเทอรล์าเคน – วาดซุ – มิวนิค 

วนัท่ี 6. มิวนิค – ฮลัสตทั – เวียนนา 

วนัท่ี 7. เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์– Outlet – บราติสลาวา 
วนัท่ี 8. บราติสลาวา – เชสกีค้รุมลอฟ – ปราก 

วนัท่ี 9. ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน 
วนัท่ี 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
23.30 น. 

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประตู 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน
เอมิเรตส ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส                    
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 377 

* คณะเดินทางวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และถึงดไูบ เวลา 06.55 น. * 
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.35 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองเวนิส ประเทศอิตาล ีโดยเท่ียวบิน EK 135 

* คณะเดินทางวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 09.05 น. และถึงเวนิส เวลา 13.25 น. * 
13.15 น. ถึงสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) น าท่าน

เดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเว

นิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองท่ีไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใชค้ลอง
แทนถนน   มีสมญานามวา่เป็น "ราชินีแหง่ทะเลเอเดรยีติก" มีเกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
ถึงกนักวา่ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังท่ีบรเิวณซานมารโ์ค ศนูยก์ลางของเกาะเวนิส จากนัน้น าทา่นเดินชมความงามของ
เกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ท่ีมีเรื่องราวนา่สนใจในอดีต เม่ือนกัโทษท่ีเดินออกจาก
หอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สุดทา้ยระหว่างเดินผ่านช่อง
หนา้ตา่งท่ีสะพานนี ้ ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานท่ีพ านกัของเจา้ผูค้รองนครเวนิ
สในอดีต ซึ่งนกัโทษช่ือดงัท่ีเคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเลว้คือ คาสโนว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัส

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ท่ีนโปเลียนเคยกลา่วไวว้่า “เป็นหอ้งนั่งเลน่ท่ีสวยท่ีสดุในยุโรป” จัตุรสัถูก
ลอ้มรอบดว้ยอาเขตอนังดงาม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ท่ีมีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบ
ศิลปะไบแซนไทน ์จากนัน้อิสระใหท้า่นไดมี้เวลาเดินเท่ียวชมเกาะอันสดุแสนโรแมนติกตามอัธยาศยั เช่น เดิน
เลน่ชมมนตเ์สนห่แ์หง่นครเวนิส, เขา้ชมโบสถซ์าน มารโ์คท่ีสวยงาม , ช๊อปป้ิงสนิคา้ของท่ีระลกึ อาทิเช่น เครื่อง
แกว้มรูาโน,่หนา้กากเวนิส เลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นชัน้น า หรอืนั่งจิบกาแฟในรา้น Café Florian ท่ีเปิดใหบ้ริการมา
ตัง้แตปี่ ค.ศ.1720 หรอื นั่งเรอืกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิส 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาเก๊ตตีห้มึกด า) 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม  RUSSOTT หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่3 เวนิส – มิลาน – ลูเซิรน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสูต่ัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองท่ีเรยีกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปดา้นนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ี
ผสมผสานกนั เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอนันา่อศัจรรย ์  

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิลาน อนสุาวรยี ์ของกษัตรยิว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวม
ชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาล ีและอนสุาวรยีข์องศิลปินช่ือดงัในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ทา่น คือลโิอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ท่ี
อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรหมแดนอิตาลี – 
สวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูก

หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขาน าท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิ
เพ่ือเป็นอนสุรณร์  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพาน
ไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
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สญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพาน
มีภาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรชี์ส) 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก IBIS LUCERN หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่4 ลูเซิรน์ – กรินเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้
สู ่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เม่ือปี ค.ศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ี
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจูงเฟราท่ีมี
ความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธาร
น า้แข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟราย๊อช (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป 

(Top of Europe) เข้าชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บ่าย พาท่านชมวิวท่ีลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยุโรป ท่ีระดับความสงูถึง 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผสักับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสดุใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักิจกรรมบนยอดเขา และท่ีไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดย
ท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสุดในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิว
ทิวทศันท่ี์สวยงามและแตกตา่งกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนัน้น า
ท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเลก็ๆ 
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ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่5 อินเทอรล์าเคน – วาดุซ – มิวนิค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน เดนิทางสูเ่มืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ท่ีเพียง 
160 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ประชากรทัง้ประเทศเพียงแค่เกือบ 4 หม่ืนคน ตัง้อยู่ในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดว้ยภูเขาสูง มี
พรมแดนดา้นตะวนัออกตดิกบัออสเตรียและดา้นตะวนัตกติดกับสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นท่ีนิยมของนักเล่นกีฬาฤดหูนาว น า
ท่านชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นท่ีตัง้ของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตัง้อยู่ริมแม่น า้ไรน์ ท่ีมี
ประชากรราว 5,100 คน น าท่านสูจ่ดุชมววิเมืองละถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทท่ีตัง้อยู่บนยอดเขา
สงูชนัในย่านใจกลางเมือง โดยปราสาทแห่งนีย้งัเป็นท่ีพกัของพระบรมวงศานวุงศแ์ห่งลคิเทนสไตนต์ัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั ตวั
ปราสาทนัน้สรา้งตัง้แตส่มยัศตวรรษท่ี 12 ก่อนท่ีจะมีการบรูณะและตอ่เตมิในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษท่ี 1930 ปัจจุบนัตวั
ปราสาทนัน้ไมเ่ปิดใหส้าธารณะทั่วไปเขา้ชม จากนัน้น าท่านเขา้สู่รา้น Huber รา้นนาฬิกาและเคร่ืองประดบัช่ือดงั แหล่งรวม
นาฬกิาชัน้น ามากมายและเรียกไดว้า่มีย่ีหอ้ชัน้น าครบมากท่ีสดุแห่งหน่ึงเลยทีเดียว 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 และพลาด
ไม่ไดก้ับการประทับตราในเล่มหนังสือเดินทาง (Passport Stamp) เหมือนเวลาท่านเดินทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ท่ีน่ี
ไดร้บัการแตง่ตัง้อย่างเป็นทางการ ใหบ้รกิารประทบัตราเป็นท่ีระลกึวา่ท่านไดเ้ดนิทางมาถึงประเทศลกิเตนสไตนแ์ห่งนีแ้ลว้ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมิวนิค (Munich) อยูท่างใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรฐับา

วาเรยี ยงัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมั่ง
คั่งท่ีสดุของยุโรป น าชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท ์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของประวติัศาสตรแ์ละ
ธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่ง
สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนกัท่องเท่ียวรอ
คอยเฝา้ชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมาเตน้ร  า เม่ือนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชิญท่าน
เลอืกซือ้สนิคา้ของท่ีระลกึ เช่น เครื่องเหลก็ตราตุ๊กตาคู ่เป็นตน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE MUNCHEN SUD MESSE หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่6 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสูฮั่ลสตัท (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ 
โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน 
Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอรอ์อสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองนีว้่า
เป็นไขม่กุแหง่ออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเท่ียว
ชมเมืองเสมือนหนึ่งทา่นอยูใ่นภวงัคแ์หง่ความฝัน 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
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บ่าย น าเดินทางสูก่รุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสงู 
และพืน้ท่ีอนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้หง่ออสเตรยี น าทา่นผา่นชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ท่ีแวดลอ้มไป
ดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ท่ีสรา้งขึน้ในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แต่
ตัวอาคารได้ถูกท าลายไปในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเปิดใหม่อีกครัง้ในปีค.ศ.1955 ผ่านชม
พระราชวงัฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของราชส านกัฮัปสบูรก์ มา
ตัง้แตค่รสิตศ์ตวรรษท่ี 13 จนถึงตน้ครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN SMART หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่7 เวียนนา – พระราชวังเชิรน์บรุนน ์– Outlet – บราตสิลาวา 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึ่งมี
ประวติัการสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่า
งามดว้ยจ านวนหอ้งถึง 1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่า
ของทอ้งพระโรง และพลบัพลาท่ีประทบั ซึ่งไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร ์
ซายสข์องฝรั่งเศส 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาทา่นไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
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รนดเ์นมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, 
CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ** เน่ืองจาก 
OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทิตยใ์นวนันัน้ ทางบรษิัทขอสลบัโปรแกรมไป
ในวนัถดัไปแทน ** จากนัน้น าเดินทางโดยรถโคช้สู ่กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศสโลวกั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น  า้ดานบูท่ีบรเิวณพรมแดนของ สโลวกั ออสเตรีย และฮังการี และใกล้
กบัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรม BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่8 บราตสิลาวา – เชสกีค้รุมลอฟ – ปราก 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเพชรน า้งาม
แห่งโบฮีเมีย เมืองท่ีได้ร ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโก้ใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World 
Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของแม่น า้วลัตาวา ความโดดเด่นของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลาง
กวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบียนไวใ้หเ้ป็นสถานท่ีส  าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุ
มลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึ่งสรา้งขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอันดบัสองของ
ประเทศรองลงมาจากปราสาทปรา๊ก มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้วอลตาวา (Valtawa River) 
ตรงบรเิวณคุง้น า้ ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
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บ่าย น าคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก อดีตเมืองหลวงของ
สาธารณรฐัเชกโกสโลวาเกีย ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ จากนัน้น า
ทา่นเดินเท่ียวชมประตเูมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมืองหลงัเก่า (Old 
Town Hall) ท่ีสรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ท่ีสวยงาม
และยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเ้วลาท่านเดินอิสระเดินเลน่ย่านเมืองเก่า ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง 
เช่น เครื่องแกว้โบฮีเมียน หรือเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม อาทิเช่น Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เป็น
ตน้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม DUO หรือเทียบเท่า 

 

วันที ่9 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 9 ใน
สมยัเจา้ชาย Borivoj แหง่ราชวงศ ์Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชม
มหาวิหารเซนต ์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษท่ี 14 
นบัวา่เป็นมหาวิหารสไตลโ์กธิคท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงปร๊าก ซึ่งพระเจา้ชารล์ท่ี 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 
ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตรยิส์  าคญัในอดีต เช่น พระเจา้ชารล์ท่ี 4, พระเจา้เฟอรดิ์นานดท่ี์ 1 และ พระ
เจา้แมกซิมิเลี่ยนท่ี 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดร้บัอณุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชมพระราชวงั
หลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในส่วนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของปราสาท ใชเ้ป็นท่ีประทบัของเจ้าชายโบฮีเมียน
ทัง้หลาย แลว้เดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบนัมีรา้นขายของท่ีระลกึ วางจ าหน่ายอยู่
มากมาย จากนัน้น าทา่นเดินเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น า้วลัตาวา สไตล์
โกธิคท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตก่ลางคริสตศ์ตวรรษท่ี 14 สมัยพระเจา้ชารล์ท่ี 4 ชมรูปป้ันโลหะของเหลา่นกับุญท่ีตัง้อยู่
สองขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์
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 ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มี
เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.30 น. น าเดินทางสูส่นามบินดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 140 

* คณะเดินทางวนัท่ี 10 เม.ย.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 15.55 น. และถึงดไูบ เวลา 23.50 น. * 
00.25 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 

 

วันที ่10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
03.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบิน EK 376 

* คณะเดินทางวนัท่ี 10-19 เม.ย.63 และ 05-14 พ.ค.63 ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
12.50 น. * 
* คณะเดินทางวนัท่ี 09-18 มิ.ย.63  ออกเดินทาง เวลา 03.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น. * 

12.35 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
  

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

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง  
BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 

อติาล ี– สวสิ – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 
10 วัน 7 คนืโดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

28 ม.ค. – 06 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

18 – 27 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

17 – 26 มี.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

10 – 19 เม.ย. 63 77,900.- 77,900.- 77,900.- 51,100.- 11,900.- 

05 – 14 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 11,900.- 

09 – 18 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 11,900.- 
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โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
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9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ (ผูเ้ดนิทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (20 ยโูร) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (30 ยโูร) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 
ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีค่อนขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต  ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดิน ทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
คา่ตั๋วเครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่า 
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3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและ

ทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู ้

เดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุไม่เกนิ 3 เดือน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่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 ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ี

โดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยู่

ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์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 (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน



  16  BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 10 วนั 7 คืน EK                                                 [GQ3VCE-EK002] 

 

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

                                                                  

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(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 

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………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 ้
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   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 


