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          เวียนนา | บดูาเปสต์ | ปราก| ฮลัสตทั| มิวนิค| ยอดเขาชิลธอร์น 

เรยีนเชญิพีน่อ้งเอเยน่ต ์รว่มส ำรวจเสน้ทำง  

FAM TRIP IN EASTERN EUROPE 

10 วนั 7 คนื  

วนัที ่30 ตลุำคม – 8 พฤศจกิำยน2562 

เพยีง 39,900 บำท  

ผูต้ดิตำมรำคำ 45,900 บำท  

 

 

 

FAM TRIP IN EASTERN EUROPE  

ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวติเซอร์แลนด์  

10 วัน 7 คืน  

เดนิทาง 30 ตุลาคม – 8 พฤศจกิายน 62  
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ผูเ้ดนิทาง :Mr.,Mrs.,Ms. ................................................................................................ 

Position : …………………………………………………….................................................................................... 

Company Name 

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

Address :  

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

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

Tel : ……………………………………….…………….…….. Mobile : ........................................................ 

Line ID : ……………………………………………………Email : ………………………………………………………………..……  

ขอเรยีนเชญิท่านทีส่นใจร่วมเดนิทางในครัง้นี ้

กรุณาสง่กลับมาทีบ่รษัิทฯ หรอื สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่แผนกยุโรป 02-277-6000  

คณุซัน Ext 6433 หรอื sun.goholidaytour@gmail.com 

*ขอสงวนสทิธิบ์รษิทัละ 2 ทำ่น และ เฉพำะทำ่นทีท่ ำงำนในบรษิทัทวัรเ์ทำ่น ัน้* 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ลอ่งเรือแม่น า้ดานบู 

วนัท่ี 3. บูดาเปสต์ – Outlet – บราติสลาวา 

วนัท่ี 4. บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

วนัท่ี 5. ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก 

วนัท่ี 6. ซาลส์บวร์ก – ฮลัสตทั – มิวนิค 

วนัท่ี 7.มิวนิค – ชาฟเฮาเซน่ – น า้ตกไรน์ - อินเทอลาเกน 

วนัท่ี 8. อินเทอลาเกน – เขาชิลธอร์น – ลเูซิร์น 

วนัท่ี 9.ลเูซิร์น – เมืองซุก - ซูริค – สนามบิน 

วนัท่ี 10 กรุงเทพ 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
20.30 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประต ู4 แถว H พบ
เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ – ล่องเรือ
แม่น า้ดานูบ 

01.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเวียนนา โดยเท่ียวบนิท่ี TG 936  
07.15 น. ถึงสนามบนิเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว๋โมง และจะเปล่ียนเป็น 6 ชั๋วโมงใน

วันท่ี 27 ตุลาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าเข้าชมความงดงามของ  พระราชวังเชินบรุนน์ 
(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮปัสเบร์ิก ซึ่งมีประวตักิารสร้างมาตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 และต่อมาพระนางมา
เรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึน้ใหมอ่ย่างสง่างามด้วยจ านวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 เพ่ือใช้เป็นพระราชวงัฤดู
ร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาท่ีประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอ ย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ของฝร่ังเศส 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

         บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถโค้ชผา่นย่านเกษตรกรรมข้ามพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี 
(Hungary) ซึ่งได้ช่ือวา่เป็นเมืองท่ีทนัสมยัและสวยงามด้วยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาตท่ีิมี อารยธรรม รุ่งเรืองมานาน
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กวา่พนัปี ถึงกบัได้รับการขนานนามวา่เป็น “ไขม่กุแห่งแมน่ า้ดานบู” ชมเมืองท่ีได้ช่ือวา่งดงามตดิอันดบัโลกด้วยทัศนียภาพบน
สองฝ่ังแมน่ า้ดานูบ น าท่านล่องเรือแม่น า้ดานูบอันเล่ืองช่ือ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600 -
800 ปีมาแล้วท่ีตัง้เรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นท่ีร ่าลือ 
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตวัอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี ท้่านจะได้ชม สะพานเชน สะพาน
ถาวรแห่งแรกท่ีสร้างข้ามแมน่ า้ดานบู โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท่ีใช้ในการสร้าง
ได้ถกูน ามาจากประเทศองักฤษเช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (ซุปกุลาซ) 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HUNGARIA CITY CENTRE  หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 บูดาเปสต์ – Outlet – บราตสิลาวา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเตม็ไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคณุคา่ ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวงั
โบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานท่ีจดัพธีิสวมมงกฎุให้กษัตริย์มาแล้ว
หลายพระองค์ ช่ือโบสถ์มาจากช่ือกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้าง
สิง่ก่อสร้างท่ีงดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลงัคาสลบัสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นท่ีสดุใน
ศตวรรษท่ี 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นท่ี 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมท่ีงดงามของ
ศตวรรษท่ี 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาท่ีท่านสามารถชมความงามของ
แม่น า้ดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนีส้ร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง
ปาร์นดอร์ฟ เพ่ือน าท่านสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 

BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ***
เน่ืองจากOUTLETจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ถ้าหากคณะใดตรงกับวนัอาทิตย์ในวันนัน้ ทางบริษัทขอสลบัโปรแกรมไปในวนั
ถดัไปแทน*** ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศสโลวัก ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ดานูบท่ีบริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BRATISLAVA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสูก่รุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวา
เกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทิศ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย น าเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ท่ีสร้างขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 9 ในสมยัเจ้าชาย 

Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบนัเป็นท าเนียบประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส 
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(St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมยัศตวรรษท่ี 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคท่ีใหญ่
ท่ีสดุในกรุงปรากซึ่งพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 โปรดให้สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นท่ีเก็บพระศพของกษัตริย์ส าคญัในอดีต เช่น 
พระเจ้าชาร์ลท่ี 4, พระเจ้าเฟอร์ดนิานด์ท่ี 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเล่ียนท่ี 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับ
อณญุาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ท่ีเป็นหนึ่งในสว่นท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของปราสาท ใช้เป็นท่ีประทับของ
เจ้าชายโบฮีเมียนทัง้หลาย แล้วเดนิชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจบุนัมีร้านขายของท่ีระลึกวางจ าหน่ายอยู่
มากมาย จากนัน้น าท่านเดนิเลน่บนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น า้วลัตาวา สไตล์โกธิคท่ีสร้างขึน้
ตัง้แตก่ลางคริสต์ศตวรรษท่ี 14 สมยัพระเจ้าชาร์ลท่ี 4 ชมรูปปัน้โลหะของเหลา่นกับญุท่ีตัง้อยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ 
จากนัน้น าท่านเดนิสูป่ระตเูมืองเก่า Powder Gate ขอบเขตเมืองในสมยัโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลงัเก่า (Old Town Hall) 
ท่ีสร้างมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1338 มีจดุเดน่คือ นาฬกิาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ท่ีสวยงามและยงัตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง 
ให้เวลาท่านอิสระเดนิเลน่ และช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DUO หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ปราก – เชสกีค้รุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็นเพชรน า้งามแห่งโบฮีเมีย 
เมืองท่ีได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนีต้ัง้อยู่ริมสองฝ่ังของ
แมน่ า้วลัตาวา ความโดดเดน่ของเมืองท่ีมีอาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลงัได้รับการอนุรักษ์และขึน้ทะเบียนไว้ให้
เป็นสถานท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของโลก น าชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึน้เม่ือปีค.ศ.1250 
ถือเป็นปราสาทท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้
วอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน า้ ฝ่ังตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสคิ Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก วล์ูฟกัง อมาดิอุส 

โมสาร์ท ท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก น าเท่ียวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กท่ีมีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะ
บารอคท่ีตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นท่ีประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศนูย์กลางทางศาสนา
คริสต์นิกายคาทอลกิท่ีส าคญัยิ่งของบรรดาประเทศท่ีใช้ภาษาเยอรมนั ชมสวนมิราเบล (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่ง
ในการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักเพลงสวรรค์ (The Sound of Music) ท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั AUSTRIA TREND MITTE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ซาลส์บวร์ก–ฮัลสตัท –SKY WALK-เข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท - มิวนิค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูฮ่ัลสตัท (Hallstatt) หมูบ้่านมรดกโลกแสนสวย อายกุวา่4,500 ปี เมืองท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขนุเขา
และป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสดุใน Salzkammergut เขตท่ีอยู่บนอัพเพอร์
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มกุแห่งออสเตรีย และเป็นพืน้ท่ีมรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดนิเท่ียวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวงัค์แห่งความฝัน  น าท่านขึน้กระเช้า
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ไฟฟ้าสู่จุดชมววิ SKY WALK ท่ีตัง้อยู่บนภเูขาท่ีมีอายมุากกวา่ 7,000 ปี มีความสงูกว่าระดบัน า้ทะเล ประมาณ 838 เมตร 
โดยใช้เวลาในการเดนิทางขึน้สูข่อดเขาเพียง 3 นาที ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตทัท่ีได้รับการขนานนาม
ว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ณ จุดชมวิว SKY WALK น าท่านเข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท (Hallstatt 

Salt mine) เหมืองเกลือท่ีมีอายมุากกวา่ 7000 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโกเม่ือปี 2540 โดยเหมืองเกลือแห่งนี ้
อ ยู่ สู ง เ ห นื อ ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เ ล  800 เ ม ต ร แ ล ะ ตั ้ ง อ ยู่ เ ห นื อ ท ะ เ ล ส า บ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย เดนิทางตอ่สู ่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลนิและฮมับร์ูก) และเป็นหนึ่งในเมืองมัง่คัง่ท่ีสดุของยโุรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขา
แอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนท่ีจะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ด้านศลิปวฒันธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมนั ขาหมทูอด 
เพรทเซล และเบียร์ น าชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์(Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของประวตัิศาสตร์และธุรกิจของนคร
มิวนิค บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลาว่าการเมืองท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีงดงามซึ่งสร้างขึน้ในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆงัสงู 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเท่ียวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานท่ีจะออกมา
เต้นร า เม่ือนาฬกิาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในช่วงฤดรู้อน อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าแบรนด์เนมและของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั AM MOOSFIELD  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 7 มิวนิค – ชาฟเฮาเซ่น – น า้ตกไรน์ – อินเทอลาเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางเข้าสูเ่มืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพ่ือชมน า้ตกไรน์ ท่ีมีขนาดใหญ่สดุในยุโรป เดินทางต่อสู่เมืองซุก 
(Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความ
สวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีค่อนข้างต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงั
ส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สมัผสับรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอร์แลนด์ในเมืองเลก็ๆ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที่ 8 อินเทอลาเกน – เขาชิลธอร์น– ลูเซิร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเมอร์เรน (Murren) ขึน้กระเช้าท่ียาวท่ีสดุในสวิตเซอร์แลนด์สู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) โดย
ยอดเขาแห่งนีต้ัง้อยู่ในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมีความสงูกว่า 2 ,970 เมตร และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กท่ีมี
ช่ือเสียงของสวติเซอร์แลนด์ ยอดเขาแห่งนีน้ัน้มีช่ือเสียงไปทัว่โลกจากการท่ีเคยถกูใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าเจมส์ บอนด์ 007 ภาค 
“On her majesty’s secret service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆ์ราชินี" ด้านบนของยอดเขานัน้เป็นท่ีตัง้ของภัตตาคารหมนุได้ 
360 องศา พิตซ์ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแห่งนีส้ามารถหมนุได้เป็นวงกลม เพ่ือให้ลูกค้าสามารถชมทิวทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ได้รอบทิศทาง นอกจากนัน้แล้วชัน้ลา่งของภตัตาคารยงัจดัเป็นท่ีแสดงนิทรรศการของเจมส์บอนด์ หรือ เรียกว่า 
Bond World 007 อีกด้วย ตื่นเต้นกบัระเบียงวดัใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมววิท่ีมีพืน้เป็นกระจกใสมองทะลลุงไปยังเบือ้ง
ล่าง โดยในวนัท่ีอากาศดีนัน้จากยอดเขาชิลธอร์น สามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆของสวิตเซอร์แลนด์ได้หลายยอดเขาเลย
ทีเดียว เช่น ยอดเขาไอเกอร์ , ยอดเขาทิตลสิ , ยอดเขาเมนิซ์ รวมถึงยอดเขาจงุฟราวด์ด้วย น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดย
แวะท่ี Birg ท่ีมีทางเดนิเรียบหน้าผา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น
อนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวสิท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์
ของเมืองลเูซิร์นเป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาด
ประวตัศิาสตร์ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สนิค้าของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีด
พบั, นาฬกิาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า  

วันที่ 9 ลูเซิร์น – เมืองซุก - ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 
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เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเดน่ตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลา
ให้ท่านเดนิขึน้บนัไดสูจ่ดุชมววิด้านบนของหอนาฬกิา ท่ีท่านจะสามารถเห็นวิวท่ีสวยงามโดยรอบของเมืองซุก น าท่านเข้าชม
โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลา
การก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ 
นอกจากนี ้ชาวสวสิยงัมีความเช่ืออีกวา่ ถ้าใครมีเร่ืองทกุข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทา
ให้ดีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพธีิภายในโบสถ์ อาจไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าชม) น าท่านเข้าชมร้านท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แตส่มยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมี
การตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตแูละเสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการ
วาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมี
นาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug 
Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กท่ีมีรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมากมายตา่งเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปาปาฟราน
ซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี , บูลเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ เชอร์ร่ี ท่ีมีปลูกมากกว่า 
40,000 ต้น แล้ว 

 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ เพ่ือท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สนิค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 
13.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ เท่ียวบนิท่ี TG 971 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
06.10 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพมหานคร ด้วยความสวสัดีภาพ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

 

วนัที ่30 ตลุำคม – 8 พฤศจิกำยน 62 39,900 17,500 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
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.  คา่ธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวน

เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่น, พนกังานขบัรถ (18 ยโูร) 
7.  คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (30 ยโูร ) 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยู่

กบัดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทูตแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**ลกูคำ้กรุณำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์

รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 
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3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วี

ซา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรพัยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.

0403) พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 
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ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

      **สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เช่น ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

 



  13  FAM TRIP  ออสเตรีย ฮงัการี สโลวกั เชก เยอรมนี สวิส  10 DAYS 7NIGHTS  BY TG  

 

                                                             

เอกสำรยืน่วซี่ำอำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่ำเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

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. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 
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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)................................................ 

 

**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

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)ุ     

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


