
อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เช็ก  
สโลวคั  ฮงัการ ี ออสเตรยี   

9 วนั 6 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 

  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  
นําท่านเดินทางกบัสายการบนิเอมิเรตส  ์(Emirate Airline) อนัสุดหรู สู่มหานครแห่งแฟช ัน่มลิาน 

(Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ั่นโลก เต็มอิ่มกับดนิแดนที่มีธรรมชาตอิันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่

สวติเซอรแ์ลนด ์พักเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken ) และลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนยิม 

พาขึน้รถไฟพิช ิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป    ชมจตัุรสั         

มาเรยีนพลาสท  ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตร์และธุรกจิของนครมวินคิ เดนิเล่นกับ

เมืองสวยที่คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) สัมผัสมนตเ์สน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึง่จะทําใหคุ้ณหลงรัก
1 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 

Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 

 

 

http://www.bangkokasiantour.com/


แบบไม่รูล้มื ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) เขา้ชมพระราชวงั        

เชนิบรนุน ์ (Schoenbrunn Palace)  ทีว่จิติรตระการตาอันโดง่ดงัของออสเตรยี 

 

กาํหนดการเดนิทาง   9-17, 23 ม.ิย.– 1 ก.ค., 13-21, 14 -22 ก.ค. 2559 

               4-12, 11-19 ส.ค., 25 ส.ค.-2 ก.ย. 2559 

              6-14, 14-22 ก.ย., 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2559 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ   

18.00 น. 
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประตู 9 
เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมเิรตส ์โดยมีเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรบัและ
อํานวยความสะดวก 

 

21.25 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373   

วนัท ีส่องของการเดนิทาง    ดูไบ – มลิาน – ดูโอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปล ีย่นเคร ือ่ง   

03.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 101  
08.25 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้
กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแห่ง
แฟชั่นของโลก นําท่านเข้าชมมหาวหิารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความงดงามอนัน่า
อศัจรรย์  ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ นําท่านชม 
แกลเลอร ีวคิเตอร  ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่ง
นับวา่เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรหูราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์
ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาล ี
และอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่
ทีอ่ยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

ระยะทาง 50 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาท ี
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพื่อเดนิทางสูเ่มอืง
อนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืงระหวา่งทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหวา่ง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระ
ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็ก ๆ  
จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากจากสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต ,เครือ่ง
หนัง,มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 293 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ  

4.30 ช.ม. 
 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง(ฟองดรูช์สี)  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก  CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีส่ามของการเดนิทาง            กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลเูซริน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม
และยังเป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.
2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง
ธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขา
จงุเฟราทีม่ ีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่าง
เสน้ทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน้ําแข็งทีม่ ีขนาดใหญ่จนถงึ สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป 
(Top of Europe) เขา้ชมถํา้นํา้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่
ใตธ้ารน้ําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 35 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

20 นาท ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีสู่งทีส่ดุในยุโรป ที่
ระดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 
สมัผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทอืกเขาแอลป์ 
ยาวถึง 22 ก.ม .และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่ เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้
สนุกสนานกบัการถา่ยรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด
เขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีทํ่าการไปรษณีย์ทีสู่งที่สุดใน
ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ําเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ
ทวิทศัน์ทีส่วยงามและแตกตา่งกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ
(Lauterbrunnen)   จากน ัน้เด ินทางสู่เม ืองลูเซิร ์น  (Lucerne) เมือง
ทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ
และขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 
ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญ
ของทหารสวสิ จากเหตกุารปฏวิตัใินฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้า
เปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่นํา้รอยส ์
(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน
ไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุม
สะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะทาง 80 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ช.ม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก IBIS STYLES LUZERN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีส่ ีข่องการเดนิทาง          ลเูซริน์ – วาดซุ – มวินคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศ ลกิเตน 

สไตน ์(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มีพืน้ทีเ่พียง 160 ตารางกโิลเมตร
เท่านัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพียงแค่เกอืบ 4 หมื่นคน ตัง้อยู่ในทวปียุโรปกลาง

ระยะทาง 131 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ 

2.30 ช.ม. 
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เต็มไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดนดา้นตะวนัออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวนัตกตดิ
กับสวติเซอรแ์ลนด์ และเป็นที่นิยมของนักเล่นกฬีาฤดูหนาว ชมเมืองวาดุซ 
(Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิเมือง
ตัง้อยู่รมิแม่น้ําไรน ์ทีม่ปีระชากรราว 5,100 คน จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มือ่งเบร
เกนซ ์( Bregenz ) ประเทศออสเตรยี เมอืงทีส่วนงามอกีเมอืงนงึ ตัง้อยู่ปลาย
สดุดา้นตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ์ (Lake Constance ) ทะเลสาบน้ํา
บรสิทุธิใ์หญ่เป็นอนัดบั 3 ของยุโรปกลาง  

 
 
 

 
ระยะทาง 54 กม. 
ใชเ้วลาประมาณ 

45 นาท ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ี

และเป็นเมอืงหลวงของรฐับาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ 
(รองจากเบอรล์นิและฮมับูรก์) และเป็นหนึ่งในเมอืงทีม่ั่งคัง่ทีส่ดุของยุโรป นําชม
จตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจดุเริม่ตน้ของประวตัศิาสตร์
และธุรกจิของนครมิวนิค บรเิวณนี้เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใช ้

เวลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชม
ตุก๊ตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้รํา เมื่อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
และเชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งเหล็กตราตุก๊ตาคู ่เป็นตน้  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีห่า้ของการเดนิทาง           มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น
เมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรฐัเช็ก เป็นเมอืงทีม่ ีชือ่เสยีงไปทัว่โลกว่า
เป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจบุันเป็นที่
นยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรกัษาสุขภาพตามความเชือ่ทีม่ ีมาแตส่มัย
โบราณ เชิญทดลองดื่มน้ําแร่ซึ่งตอ้งดื่มกับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        
พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน้ํา 

ระยะทาง 297 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 

 
เทีย่ง 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน)  

บา่ย จากนัน้เชญิเดนิเลน่ตามอธัยาศยัถา่ยรูปกับเมืองนอ้ยน่ารัก หรอื เลอืกซือ้สนิคา้
ของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาสมควร นําคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวง
ของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกยี  ซงึ
ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทศิ    

ระยะทาง 120 กม.
ใชเ้วลาประมาณ    

2 ช.ม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก  HOLIDAY INN CONGRESS HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีห่กของการเดนิทาง              ปราก – ปราสาทปราก – สโลวกั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 จากน ัน้นําท่านเดนิผ่านบนสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แก่
ขา้มแม่น้ําวลัตาวา ชมรปูปั้นโลหะของเหลา่นักบญุทีต่ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกวา่ 
30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตเูมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงใน
สมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร ์
(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทุกๆชั่วโมง  นําเขา้ชมปราสาทแห่ง
ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แตส่มัยครสิตศ์ตวรรษที ่9 
ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทําเนียบ
ประธานาธิบดีมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติุส  (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14     
นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธิคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปร๊าก   ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 
โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ําคญัใน
อดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ     พระเจา้แมกซมิิ
เลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึ่งใน
สว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย ชว่งบ่ายมีเวลาใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเกา่ มทีัง้
สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้นํา อาท ิเชน่ Louis Vitton ,Gucci, 
Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop,Dior, Nespresso ฯ ล ฯ 
จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาว่า (Bratislava) เมืองหลวง
และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวคั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบที่บรเิวณ
พรมแดนของ  สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเช็ก 

ระยะทาง 355 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 
4.30 ช.ม. 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก  FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA   หรอืเทยีบเท่า 

วนัท ีเ่จ็ดของการเดนิทาง        บราตสิลาวา –  Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ํา้ดานูบ   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf 
ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น  GUCCI, 
BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL แ ล ะ อื่ น ๆ อี ก
มากมาย*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใด
ตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไป
แทน*** 

ระยะทาง 40 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

45 นาท ี

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบดูาเปสต ์
(Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็น
เมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่ม ี      
อารยธรรม รุง่เรอืงมานานกวา่พันปี ถงึกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่ง

ระยะทาง 190 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 
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แมน้ํ่าดานูบ”  ชมเมืองทีไ่ดช้ือ่วา่งดงามตดิอนัดับโลกดว้ยทศันยีภาพบนสองฝ่ัง
แม่น้ําดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ  (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต์ ที่ตัง้ของ 
Millenary Monument อนุสาวรยีท์ ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาว
แมกยาร ์นําท่านลอ่งเรอืแม่นํา้ดานูบอนัเลอืงชือ่ ชมความงามของทวิทศันแ์ละ
อารยธรรมฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชม
ความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรฐัสภา ซึง่งดงามเป็นทีรํ่า่ลอื ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค  บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถึง 365 ยอด 
นอกจากนีท้า่นจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น้ําดานูบ 
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้น
การสรา้งไดถ้กูนํามาจากประเทศอังกฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดหุนาว นํา้ในแม่นํา้อาจกลายเป็นนํา้แข็ง จนไม่
สามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยูโรตอ่ท่าน)    

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหาร พืน้เมอืง (ซุปกลูาซหมู)  
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่ัก NOVOTEL BUDAPEST HOTEL   หรอืเทยีบเท่า  

วนัท ีแ่ปดของการเดนิทาง     บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรุนน ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําเดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสูง และพื้นทีอ่ันเขยีวชอุ่มของ    
ป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

ระยะทาง 220 กม.
ใชเ้วลาประมาณ 

3.30 ช.ม. 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 นําเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)  
แห่งราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แตก่ลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 
และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหมอ่ย่างสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 
1,441 หอ้งในระหวา่งปีค.ศ.1744 - 1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดรูอ้น ชมความ
โอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลบัพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดร้บัการตกแต่งอย่างวจิติร
บรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์องฝรัง่เศส จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้
เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอืสนิคา้นานาชนดิ อาทเิช่น Louis Vitton,Gucci, รา้น
นาฬิกา Bucherer ,สนิคา้เสือ้แฟชั่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และสนิคา้
ของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชิมของหวานทีร่า้น THE DEMEL 
รา้นเบเกอรร์ ีแ่ละช๊อคโกแลตทีเ่ก่าแก่ เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786 ในย่าน ถนน
คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

 

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเวทชาท เพือ่ใหท้่านมีเวลาในการทํา    คนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี

ภายในสนามบนิ 

 

22.45น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 126 
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(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีท ี่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 
บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ
กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนญุาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณทีีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทาง หาก
ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ทา่นทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปล ีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 

วนัท ีเ่กา้ของการเดนิทาง       ดูไบ –  กรงุเทพฯ 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372  

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ    
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โปรแกรม : อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมน ี
เช็ก  สโลวคั ฮงัการ ีออสเตรยี 

9 วนั 6 คนื 
โดยการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

 

กาํหนดการเดนิทาง      9-17, 23 ม.ิย.– 1 ก.ค., 13-21, 14 -22 ก.ค.2559 

4-12, 11-19 ส.ค., 25 ส.ค.-2 ก.ย.2559  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 66,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 66,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 9,000.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 66,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(กรณุาอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

66,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  20,000.- 

ในกรณทีมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 3,000.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
 

กาํหนดการเดนิทาง     6-14, 14-22 ก.ย., 27 ก.ย.-5 ต.ค. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเด ีย่ว เพิม่ท่านละ 8,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 66,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(กรณุาอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

66,900.- 

ในกรณีไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดท่านละ  22,000.- 

ในกรณทีมีวีซี่าแลว้หรอืดําเนนิการยืน่วซี่าเอง 3,000.- 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ท ีน่ ัง่ confirm เท่าน ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 
7. คา่คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  
- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 8.  คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก)์ 
 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 
10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 
 

อตัรานีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจดัทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รกัษาพยาบาล กรณเีกดิการ
เจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ธรรมเนยีมนํา้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 2 = 18 ยูโร หรอื ประมาณ 800 

บาท) 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
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เง ือ่นไขการจอง 
1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่าน ัน้ 
2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   
    3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เมือ่ไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 
    กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ 
    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  
      รายบุคคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม่สะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นท ีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 
 

1. การพิจารณาวซี่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวซี่า หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น
พํานักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดอืน ผู ้
เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท
ดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอื
เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไม่ตํา่กวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 
1.   ทางบรษัิทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่วา่จะดว้ย 
      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
2.   หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 
      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 
3.   นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะนั่งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 
      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณทีีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   
      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  
      และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไม่ครบตามจํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง
อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น
การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน
การมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่่าน) และทา่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมัดจํา
มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ 
หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณอีอกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณทีีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้ เนือ่งจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่วา่
ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณไีป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 
 
 
 

11 Address: 112 Ratchadapisek Road, Huaykwang,Bangkok 10310 Thailand 
Tel :02-398-5988-9, 063-232-6619,091-562-9664  Fax:02-398-5988 Line ID:jennyxuthai Skype: jenny.xu.th 
 www.bangkokasiantour.com, E-mail:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com,jenny.x@bangkokasaiantour.com 

 

 

http://www.bangkokasiantour.com/


ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเด ีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 
(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบาง
โรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหา
ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูตํิา่  
3. กรณทีีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อา่งอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
ใชเ้วลาทาํการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทาํการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศูนยย์ ืน่วซ่ีา 
1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มชํารดุ    
          หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรบัทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามา  
          ประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  
 

2. รปูถ่าย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (สดัสว่นใบหนา้
โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชร้ปูสี

พืน้หลงัขาวเท่าน ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและตอ้งไม่ซ้ํากบัรูปวซี่าทีม่ใีนเล่ม 
สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ) และกรุณาเขยีนชือ่-
นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรณุาอย่าให ้
รปูเลอะหมึก และอย่าใหรู้ปมรีอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับ
รปูแบบนี ้ทา่นอาจจะตอ้งถา่ยใหม่) 

 
3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปล ีย่นชือ่-สกลุ  

 (ถา้เคยเปล ีย่น) 
  

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเท่าน ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน ัน้ ไม่ใช่สําเนา
จากสมุดบญัช ีและ อพัเดทไม่เกนิ 15 วนัหรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

ส่วนสงูใบหน้า 3 ซม. 
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              สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชฝีากประจํา  
- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  
 

5.  หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและมอีายุ 1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ)์   
- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 
- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนทีม่ ีชือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รบัรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (อายุสําเนาไม่เกนิ 3 เดอืน) 
- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่ 

(สถานทูตไม่รบัเอกสารที่เป็นบตัรนกัเรยีน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม  และตอ้งมีอายุ 1 เดอืน              
นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

 
6. กรณีทีเ่ด็กอายุตํา่กวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 
(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพือ่สําหรบัยืน่วซี่า 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางสําหรบั
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทัง้แนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบดิา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยินดีชดเชย
คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มทัง้แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์
บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบิดาหรอืมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตร
ดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด
เป็นผูด้แูลบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่  
 

7. กรณีสมรสแลว้ สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหย่า หรอื สําเนาใบมรณะบัตร (กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ)  
 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์
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9. กรณุากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถู้กตอ้งดว้ย เนื่องจากเป็นขอ้มูลทีต่อ้งสง่ใหก้บัทาง
สถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ 
(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผู้เดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

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

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

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ...............................สญัชาติโดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                           หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสญัชาตขิองผู้มอีาํนาจปกครอง/ดูแล

ผู้เยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่ / อเีมล์ของผู้ขอ 

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

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 

13. ชือ่บรษิัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันักเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยได้รบัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได้   ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพ์ลายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้กอ่นหน้านี้ 

    

               ไมเ่คย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 
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16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม ่

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

17. ความรบัผดิชอบคา่ใช้จา่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยู่ของผู้รอ้งขอ 

      ตวัผู้ขอวซี่าเอง    มผีู้อ ืน่ออกให(้เจา้บ้าน/บรษิัท/องค์กร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ที่ชว่ยในการดํารงชพี      อืน่ๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ที่ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัที่มผีู้จดัหาให้ 

   ชาํระคา่ทีพ่ักล่วงหน้าแล้ว    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีู้ออกให้ 

   ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชาํระคา่พาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบุ)   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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