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ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรม

โดยสายการบนิ
 
 

 
 ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) 

 ลอ่งเรอืชมรฐัสภาทสีดุแหง่ความสวยงามของ

 เดนิเลน่กับเมอืงสวยทคีารโ์ลว ีวาร ี

 เทยีวชมทัศนยีภาพอันแสนสวยที

 เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ เพอืชม 

 สมัผัสมนตเ์สน่หข์องกรงุปราก 

 เทยีวมหานครแหง่แฟชนัมลิาน 

  

 EUROPE CUCKOO  

สเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี
10 วนั 7 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)  

(Schoenbrunn Palace) ทวีจิติรตระการตา 

ทสีดุแหง่ความสวยงามของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest)

คารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) 

เทยีวชมทัศนยีภาพอันแสนสวยทป่ีาดาํ พรอ้มเขา้ชมการผลตินาฬกิากุก๊กอูนัเลอืงชอื

เพอืชม นําตกไรน ์ทมีขีนาดใหญท่สีดุในยโุรป 

กรงุปราก (Prague)ซงึจะทําใหค้ณุหลงรักแบบไมรู่ล้มื

มลิาน (Milan)เมอืงหลวงแหง่แฟชนัโลก   

ราคาเรมิตน้59
 

 หนา้ 1 จาก 15 

 

 

 สวสิ อติาล ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest) 

นาฬกิากุก๊กอูนัเลอืงชอื 

งจะทําใหค้ณุหลงรักแบบไมรู่ล้มื 

59,900.- 
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3 เมนพูเิศษ,, ซุปกลุาซหมเูป็ดอบโบฮเีมยี

 

กาํหนดการเดนิทาง 
 
วนัท ี 7-16 ก.ย. 61 

วนัท ี 5-14,  19-28 ต.ค. 61 

วนัท ี 9-18, 16-25 ธ.ค. 61 

วนัท ี 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62 

 
เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรงุเทพฯ  

2. กรงุเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์

3. บดูาเปสต ์–  Outlet – บราตสิลาวา

4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก

5. ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสก ีครมุลอฟ 

6. เชสเก ้บเูดโจวซิ – ฮลัสตัท – มวินคิ

7. มวินคิ – ททิติเซ ่– โรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ู

8. ไฟรเ์บรกิ ์– ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นําตกไรน ์

9. มลิาน – กรงุเทพฯ    

10. กรงุเทพฯ 
 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1: กรงุเทพฯ 

22.30น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 

4 แถว D พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2: กรงุเทพฯ – เวยีนนา 

01.20 น.
  

ออกเดนิทางสูก่รงุเวยีนนา

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

เวยีนนา เวลา 07.00 น

07.15 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา

จะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงในวันท ี

สายวงแหวน (Ringstrasse)

ละครโอเปรา่ ทสีรา้งขนึในระหวา่งปีค

สงครามโลกครังท ี2 และเปิดใหมอ่กีครงัในปีค

Palace) ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี

  

เป็ดอบโบฮเีมยี  และขาหมเูยอรมนัตน้ตาํหรบั 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

พระราชวังเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์ ✈ O 

บราตสิลาวา O X 

ปราสาทปราก O O 

เชสก ีครมุลอฟ – เชสเก ้บเูดโจวซิ O O 

มวินคิ O O 

โรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ู– ไฟรเ์บรกิ ์ O O 

นําตกไรน ์– ซกู – ลเูซริน์ – มลิาน O X 

O ✈ 

✈ ✈ 

คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 

พบเจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก 

เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์– บดูาเปสต ์

กรงุเวยีนนาโดยเทยีวบนิทTีG 936 

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี9ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

น.*** 

สนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 

ชวัโมงในวันท ี28 ตลุาคม 2561)ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

(Ringstrasse)ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่

ทสีรา้งขนึในระหวา่งปีค.ศ.1863-1869 แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่ง

และเปิดใหมอ่กีครงัในปีค.ศ.1955, ผา่นพระราชวงัฮอฟเบริก์

ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี

 หนา้ 2 จาก 15 

59,900.- 

68,900.- 

59,900.- 

75,900.- 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

✈  

O MERCURE BUDA 

O HOLIDAY INN 

X DUO PRAGUE 

O 
CLARION 
CONGRESS 

X MERCURE OST  
MESSE 

O INTERCITY  

O GRAND BARONE DI 
SASSJ 

✈  

✈  

คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประต ู

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.30 น. และถงึกรุง

เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชวัโมง และ 

ผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นชมถนน 

ทแีวดลอ้มไปดว้ยอาคารอนังดงามสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ผา่นชมโรง 

แตต่ัวอาคารไดถ้กูทําลายไปในระหวา่ง 

พระราชวงัฮอฟเบริก์(Hofburg 

ซงึเป็นกลุม่อาคารทเีคยเป็นทปีระทับของราชสํานักฮปัสบรูก์ มาตังแตค่รสิตศ์ตวรรษท ี13 



GO3 VIE-TG020 

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี

Cathedral) สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี

การแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน

(Schoenbrunn Palace)

16 และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้ง

ระหวา่งปีค.ศ.1744-1749 

ประทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส

เทยีง  รับประทานอาหรรกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่

หลวงของ  ประเทศฮงัการี 

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนาน

นามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ

แมนํ่าดานูบ นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่าดานูบอนัเลอืงชอื

ในชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทตีังเรยีงรายกันอยู ่

อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

365 ยอด นอกจากนที่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้มแมนํ่าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK 

องักฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นําในแมน่ําอาจ

กลายเป็นนําแข็ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE BUDA

วนัท ี3: บดูาเปสต ์–  Outlet 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outletin Parndorf

ปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 

*** เนอืงจาก OUTLET

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน

เทยีง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่

ประเทศสโลวกั ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม HOLIDAY INN

วนัท ี4: บราตสิลาวา – ปราก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันณ ภตัตาคาร อาหารจนี

  

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษท ี20 จากนันนําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์

สญัลักษณ์ของกรงุเวยีนนา ซงึพระเจา้คารล์ท ี6 โปรดใหส้รา้งขนึในปีค

การแกบ้นตอ่ความทกุขย์ากของประชาชน จากนันนําเขา้ชมความงดงามของ

Schoenbrunn Palace)แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้ง

1749 เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที

ประทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส

รับประทานอาหรรกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต์

ประเทศฮงัการี (Hungary)  ซึงไดช้ ือว่า เ ป็นเมืองทีทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนาน

ไขม่กุแหง่แมนํ่าดานูบ”  ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง

องเรอืแมนํ่าดานูบอนัเลอืงชอื ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ปีมาแลว้ทตีังเรยีงรายกันอยู ่2 ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ

อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

กจากนีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้มแมนํ่าดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชนิทใีชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ

การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นําในแมน่ําอาจ

ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 

ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง (ซุปกลุาซหม)ู 

MERCURE BUDAหรอืเทยีบเทา่ 

Outlet – บราตสิลาวา 

หอ้งอาหารของโรงแรม 

McArthurGlen Designer Outletin Parndorf

ปิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเชน่  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL 

OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนันนั 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนันนําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรงุบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ

ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กบัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 

ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

HOLIDAY INNหรอืเทยีบเทา่ 

ปราก – ปราสาทปราก 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กรุงปราก(Prague)เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

กลางวันณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 หนา้ 3 จาก 15 

โบสถส์เตเฟ่นส ์(St. Stephen’s  

โปรดใหส้รา้งขนึในปีค.ศ.1713 เพอืเป็น 

นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรนุน ์ 

แหง่ราชวงศฮ์ปัสเบริก์ ซงึมปีระวัตกิารสรา้งมาตังแตก่ลางครสิตศ์ตวรรษท ี 

และตอ่มาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขนึใหมอ่ยา่งสงา่งามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งใน 

เพอืใชเ้ป็นพระราชวังฤดรูอ้น ชมความโออ่า่ของทอ้งพระโรงและพลับพลาท ี

ประทับ ซงึไดรั้บการตกแตง่อยา่งวจิติรบรรจง ซงึสวยงามไมแ่พพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝรังเศส 

กรุงบูดาเปสต(์Budapest)  เมอืง

ซึงไดช้ ือว่า เ ป็นเมืองทีทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชอืชาตทิมี ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดร้ับการขนาน

ชมเมอืงทไีดช้อืว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝัง

ชมความงามของทวิทัศน์และอารยธรรมฮังการี

ฟากฝัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ

อาคารรัฐสภา ซงึงดงามเป็นทรํีาลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 

กจากนีท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทสีรา้งขา้มแมนํ่าดานูบ โดยนาย 

วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชนิทใีชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ

การลอ่งเรอืขนึอยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดหุนาว นําในแมน่ําอาจ

ง จนไมส่ามารถลอ่งเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยโูรตอ่ทา่น) 

McArthurGlen Designer Outletin Parndorfใหเ้วลาทา่นไดอ้สิระชอ้ป

GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, 

CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอนืๆอกีมากมาย 

จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนันนั 

เมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ

ตังอยูร่มิฝังแมนํ่าดานูบทบีรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยีซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ     
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บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก 

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj

ค.ศ.1918ชมมหาวหิาร เซนตว์ติสุ

ในสมยัศตวรรษท ี14นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี

ใหส้รา้งขนึในปี ค.ศ.1344

พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี 1

Palace) ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่ทสีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย 

จากนนันําทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส ์

รปูปันโลหะของเหลา่นักบญุทตีังอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 

เกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ

ศาสตร ์(Astronomical Clock)

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย
 

 เขา้สูท่พีักโรงแรม DUO 

วนัท ี5: ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามควา

สมัยโบราณ เชญิทดลองดมืนําแร่ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ

ยนืออกมาเหมอืนกานํา 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหาร

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลก

นํางามแห่งโบฮเีมยี เมอืงทไีดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค

(World Heritage)   

เกา่แกต่งัแตย่คุกลางกวา่ 

ของโลก นําชมปราสาทครมุลอฟ

เป็นปราสาททใีหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า

ตังอยูร่มิฝังแมน่าํวอลตาวา

Senete Squareและโบสถ์เก่ากลางเมือง  

Budejovic) 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

 เขา้สูท่พีักโรงแรม CLARION CONGRESS 
 

วนัท ี6: เชสเก ้บเูดโจวซิ – ฮลัสตทั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสูฮ่ลัสตทั (

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทโีรแมน

ตกิทสีดุใน Salzkammergut

ใหฉ้ายาเมืองนีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืนทีม

  

ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี

Borivoj แห่งราชวงศP์remyslids ซงึปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตังแต่ปี 

เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี

1344 ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี

1 และ พระเจา้แมกซมิเิลยีนท ี2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง

ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่ทสีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย 

จากนนันําทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส ์(CharlesBridge) สะพานเกา่แกข่า้มแม่

รปูปันโลหะของเหลา่นักบญุทตีังอยูส่องขา้งราวสะพานกวา่ 30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย

ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลังเกา่ มจีดุเดน่คอื 

(Astronomical Clock) ทตีบีอกเวลาทกุๆชวัโมง อสิระทา่นเดนิเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศัย

ตามอธัยาศัย 

DUO PRAGUEหรอืเทยีบเทา่ 

คารโ์ลว ีวาร ี– เชสก ีครมุลอฟ – เชสเก ้บเูดโจวซิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่สปาทใีหญท่สีดุ

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามควา

สมัยโบราณ เชญิทดลองดมืนําแร่ซงึตอ้งดมืกับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        พอรซ์เลนทมีปีาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง(เป็ดอบโบฮเีมยี) 

นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสก ีครุมลอฟ(CeskyKrumlov) นําชมเมอืงทไีดช้อืว่าเป็นเพชร

เมอืงทไีดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค

  เมอืงนีตังอยู่รมิสองฝังของแม่นําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทมีอีาคาร

เกา่แกต่งัแตย่คุกลางกวา่ 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแห่งหนงึ

นําชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซงึสรา้งขนึเมอืปีค

เป็นปราสาททใีหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า

แมน่าํวอลตาวา(Valtawa River)ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ 

และโบสถ์เก่ากลางเมือง  นําท่านเดนิทางสู่เมือง 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

CLARION CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 

ฮลัสตทั – มวินคิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(Hallstatt)หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย ทมีอีายกุว่า 

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทโีรแมน

Salzkammergutเขตทอียูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 

ใหฉ้ายาเมืองนีว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพืนทีมรดกโลกของ 

 หนา้ 4 จาก 15 

ทสีรา้งขนึอยูบ่นเนนิเขาตังแต่สมัยครสิตศ์ตวรรษท ี

ซงึปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธบิดีมาตังแต่ปี 

อนังามสงา่ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทใีหญท่สีดุในกรงุปร๊าก ซงึพระเจา้ชารล์ท ี4 โปรด

ภายในเป็นทเีก็บพระศพของกษัตรยิสํ์าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ท ี4, 

แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal 

ทเีป็นหนงึในสว่นทเีกา่แก่ทสีดุของปราสาท ใชเ้ป็นทปีระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทังหลาย 

สะพานเกา่แกข่า้มแมนํ่าวัลตาวา ชม

องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตูเมอืง

ศาลาวา่การเมอืงหลังเกา่ มจีดุเดน่คอื นาฬกิาดารา

นเดนิเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศัย 

ทไีดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่สปาทใีหญท่สีดุ

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทมีชีอืเสยีงไปทัวโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซงึปัจจบุนัเป็นทนียิมของผูค้นทัวโลกทจีะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชอืทมีมีาแต่

เป็นแกว้        พอรซ์เลนทมีปีาก

 

นําชมเมอืงทไีดช้อืว่าเป็นเพชร

เมอืงทไีดร้ับการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

เมอืงนีตังอยู่รมิสองฝังของแม่นําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมอืงทมีอีาคาร

ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขนึทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทสํีาคัญแห่งหนงึ

ซงึสรา้งขนึเมอืปีค.ศ.1250 ถอื

เป็นปราสาททใีหญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายเุกา่แกก่ว่า 700 ปี ซงึ

ตรงบรเิวณคุง้นํา ฝังตรงขา้มเป็นยา่นเมอืงเกา่คลาสสคิ 

นําท่านเดนิทางสู่เมือง เชสก ีบูเดโจวชิ (Ceske 

หมูบ่า้นมรดกโลกแสนสวย ทมีอีายกุว่า 4,500 ปี เมอืงทตีังอยูร่มิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงทโีรแมน

เขตทอียูบ่นอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

รดกโลกของ UNESCO Cultural-
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Historical Heritageเพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน

เดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่งเต็มอมิ

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสู่

ของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ 

หนงึในเมอืงมังคังทสีุดของยุโรป 

ปกครองดว้ยกษัตรยิ์มาก่อน ก่อนทีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู

ทอด เพรทเซล และเบยีร์

ประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี

เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอื

น. และ 17.00 น. 

คาํ  อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม MERCURE OST MESSE 

วนัท ี7: มวินคิ – ททิติเซ ่– โรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงททิเิซ่

เมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ ่ยังเป็นแหล่งผลติ 

โลก 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ 

บา่ย อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพของทะเลสาบทมีฉีากหลังเป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ทเีรยีกว่า 

อนัมเีหตมุาจากพนืทป่ีามตีน้สนปกคลมุอยูม่ากจนแสงแดดไมส่ามารถสอ่งทะลเุขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ยา่ง

ทัวถงึ ทําใหเ้มอืมองจากทไีกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมึ

หรอื ป่าดํา นันเอง ใหท้่านไดม้โีอกาสเขา้ชม

กุ๊กกูจะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลักถ่วงดว้ยตุม้นําหนัก มฟัีงกช์ันการทํางานทังตบีอกเวลาบางเรอืนมนี

กรอ้ง กล่องดนตร ีตุ๊กตาเตน้รํา และคนเลอืยไม ้อันเป็นอาชพีหลักของคนในหมู่บา้นททิติเซ่อกีดว้ย 

ทา่นสามารถเลอืกซอืของทรีะลกึจากโรงงานนาฬกิาไดต้ามอัธ

(FREIBURG) 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม INTERCITY 

วนัท ี8: ไฟรเ์บรกิ ์– ชาฟฟ์เฮาเซนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ 

 จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่

นําตกทใีหญท่สีดุในยโุรปสวยงามและตนืตาตนืใจ เกดิจาก แมนํ่าไรนท์งัสายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 

เมตร จงึเป็นนําาตกขนาดใหญท่สีดุในยโุรป  

อัธยาศัย จากนันเดนิทางเขา้สู่

ตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้เมอืงนียังมอีัตราการเก็บภาษีที

คอ่นขา้งตําจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนีิ

  

เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน

เดนิชมหมูบ่า้นมรดกโลกอยา่งเต็มอมิ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์

หนงึในเมอืงมังคังทสีุดของยุโรป ซงึมีพรมแดนตดิเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระ

าก่อน ก่อนทีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู

ทอด เพรทเซล และเบยีร ์นําชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์ (Marienplatz)

ตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิทงีดงามซงึสรา้งขนึในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 

เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอื

ตามอธัยาศยั 

MERCURE OST MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

โรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ู– ไฟรเ์บรกิ ์

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ททิเิซ่ เมอืงรมิทะเลสาปทตีังอยูใ่นเขตป่าดํา (Black Forest)

เมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ ่ยังเป็นแหล่งผลติ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถนิ (ขาหมเูยอรมนั) 

อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพของทะเลสาบทมีฉีากหลังเป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ทเีรยีกว่า 

อนัมเีหตมุาจากพนืทป่ีามตีน้สนปกคลมุอยูม่ากจนแสงแดดไมส่ามารถสอ่งทะลเุขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ยา่ง

ทัวถงึ ทําใหเ้มอืมองจากทไีกลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมนึทบึ อันเป็นทมีาของชอืเรยีก 

ใหท้่านไดม้โีอกาสเขา้ชมโรงงานผลตินาฬกิากุก๊ก ูโดย

กุ๊กกูจะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลักถ่วงดว้ยตุม้นําหนัก มฟัีงกช์ันการทํางานทังตบีอกเวลาบางเรอืนมนี

กรอ้ง กล่องดนตร ีตุ๊กตาเตน้รํา และคนเลอืยไม ้อันเป็นอาชพีหลักของคนในหมู่บา้นททิติเซ่อกีดว้ย 

ทา่นสามารถเลอืกซอืของทรีะลกึจากโรงงานนาฬกิาไดต้ามอัธยาศัย จากนันเดนิทางสู่

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

INTERCITY หรอืเทยีบเทา่ 

ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นําตกไรน ์– ซูก – ลเูซริน์ – มลิาน

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen)ชม

นําตกทใีหญท่สีดุในยโุรปสวยงามและตนืตาตนืใจ เกดิจาก แมนํ่าไรนท์งัสายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 

เมตร จงึเป็นนําาตกขนาดใหญท่สีดุในยโุรป  อสิระใหท้า่นไดช้นืชมความงามของนําตกและถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย จากนันเดนิทางเขา้สู่เมอืงซุก (Zug)เมอืงทสีวยงามราวกับเทพนยิายตังอยู่ทางภาคกลาง

ตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้เมอืงนียังมอีัตราการเก็บภาษีที

คอ่นขา้งตําจงึถอืเป็นทตีากอากาศทนียิมของเหลา่เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลก ทา่นอาจจะเห็นซเูปอร์

 หนา้ 5 จาก 15 

เพยีงเดนิเทยีวชมเมอืงเสมอืนหนงึท่านอยูใ่นภวังคแ์ห่งความฝัน อสิระใหท้่าน

อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็น

โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอสิระ

าก่อน ก่อนทีจะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทังดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลอืงชอื ซงึไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู

(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเรมิตน้ของ

ตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ บรเิวณนเีป็นทตีังของศาลาว่าการเมอืงทมีรีูปแบบสถาปัตยกรรม

ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสงู 85 

เมตร ซงึจะมนัีกท่องเทยีวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทจีะออกมาเตน้รํา เมอืนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 

(Black Forest)นอกจากเป็น

เมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ ่ยังเป็นแหล่งผลติ นาฬกิากุ๊กกู ทดีทีสีดุใน

 

อสิระใหท้่านชมทัศนียภาพของทะเลสาบทมีฉีากหลังเป็นป่าสนอยูบ่นภเูขา ทเีรยีกว่า แบล็กฟอเรสต ์

อนัมเีหตมุาจากพนืทป่ีามตีน้สนปกคลมุอยูม่ากจนแสงแดดไมส่ามารถสอ่งทะลเุขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ยา่ง

นทบึ อันเป็นทมีาของชอืเรยีก Black Forest 

โดยลักษณะเด่นของนาฬกิา

กุ๊กกูจะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลักถ่วงดว้ยตุม้นําหนัก มฟัีงกช์ันการทํางานทังตบีอกเวลาบางเรอืนมนี

กรอ้ง กล่องดนตร ีตุ๊กตาเตน้รํา และคนเลอืยไม ้อันเป็นอาชพีหลักของคนในหมู่บา้นททิติเซ่อกีดว้ย 

ยาศัย จากนันเดนิทางสูเ่มอืงไฟรเ์บรกิ ์

มลิาน 

ชมนําตกไรน ์(RhineFall) 

นําตกทใีหญท่สีดุในยโุรปสวยงามและตนืตาตนืใจ เกดิจาก แมนํ่าไรนท์งัสายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 150 

อสิระใหท้า่นไดช้นืชมความงามของนําตกและถ่ายรูปตาม

เมอืงทสีวยงามราวกับเทพนยิายตังอยู่ทางภาคกลาง

ตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้เมอืงนียังมอีัตราการเก็บภาษีที

ยมของเหลา่เศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลก ทา่นอาจจะเห็นซเูปอร์
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คารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทางทเีมอืงซกุจนเป็นเรอืงธรรมดาไปเลย นําท่านเดนิทางสู่

(Lucerne)ซงึเป็นเมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวติเซอร์แลนด์ ทีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขนุเขา 

เทยีง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน 

ถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน 

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ 

มานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) 

ทสีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร์

อติาลี และอนุสาวรียข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม GRAND BARONE DI SASSJ 

วนัท ี9: มลิาน – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมลิาน เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทํา

การเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

14.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ 

***คณะเดนิทางตงัแต่วนัท ี

กรงุเทพฯ เวลา 05.55 

วนัท ี10: กรงุเทพฯ 

05.55น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย์

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด

หมายเหตุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน

ทกีองตรวจคนเขา้เมอืง

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงั

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทาง

2. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

3. บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4.กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่

  

ขา้งทางทเีมอืงซกุจนเป็นเรอืงธรรมดาไปเลย นําท่านเดนิทางสู่

ซงึเป็นเมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวติเซอร์แลนด์ ทีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ตามอธัยาศัย 

เมอืงมลิาน (Milan)เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก นําท่าน

มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano)ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็ม

Galleria Vittorio Emanuele II) ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรหูราและเกา่แก่

ทสีดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลท ี2 ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆใน

อติาลี และอนุสาวรียข์องศลิปินชอืดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ ีทอียู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

GRAND BARONE DI SASSJ หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมลิาน เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax Refund)

การเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ เทยีวบนิท ีTG 941 

คณะเดนิทางตงัแต่วนัท ี9ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

 น.*** 

ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานครดว้ยความสวัสดภีาพ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่

รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา

เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ 

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

ษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

 หนา้ 6 จาก 15 

ขา้งทางทเีมอืงซกุจนเป็นเรอืงธรรมดาไปเลย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ 

ซงึเป็นเมืองท่องเทียวยอดนิยมอันดับหนึงของสวติเซอร์แลนด์ ทีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

เมอืงทเีรยีกไดว้า่ เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชนัของโลก นําท่าน

ทสีรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ที

ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็ม

ทนัีบวา่เป็นชอปปิงมอลลท์สีวยงาม หรหูราและเกา่แก่

ผูร้เิรมิการรวมชาตหิัวเมอืงต่างๆใน

ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วนิซ ีทอียู่ใน

Tax Refund) และมเีวลาใน

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.05 น. และถงึ

ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิรวมถงึกรณี

ไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

บรษัิทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ษัทฯสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  

าทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ
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หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้งันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
 

โปรแกรม:EUROPE CUCKOO ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี
สวสิ อติาล ี 10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG)  
 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง :  7-16 ก.ย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  5-14,  19-28 ต.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 68,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 68,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 68,900.- 
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เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
68,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ  38,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  9-18, 16-25 ธ.ค. 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ  37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ  43,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศเชก 

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 80,000.- 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิชนัประหยัด ( Economy Class) 

อยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศเชก(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

บาท) 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ, พนกังานขบัรถ  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000บาทโดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครังหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

  

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท(ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง(ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

พนกังานขบัรถ  (18 ยโูร) 

โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 x 3 = 30 ยโูร ) 

บาทโดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

อนออกบัตรโดยสารทกุครังหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

 หนา้ 9 จาก 15 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันและ

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

,คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

อนออกบัตรโดยสารทกุครังหากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี



GO3 VIE-TG020 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครั

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด

 

 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้ง

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว 

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

 

 

  

หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์งัหมด 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

และทนีงับนเครอืงบนิ 

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเ

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น 

จนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม 

ทา่นแตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั
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มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

วตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมู่

วนักอ่นการเดนิทาง 

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป 

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น 

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี

และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)  

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

 

หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 10 วนัทาํการ 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยนืวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี  

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับและ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย) 

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยนืขอวซีา่จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยนืขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนรีวมไปถงึผู ้

เดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ       

(พนืหลังขาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง 

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงนิBANK CERTIFICATE

ทอีอกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชอืใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

ตอ้งมตีราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร)กรณุายนืขอจาก ธนา

คารล่วงหนา้ เวลาดําเนนิงานประมาณ 3 วนัและใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้

(สถานทตูอาจขอดสูมดุเงนิฝากเลม่จรงิของทา่นในบางกรณ)ี 

3.1.2สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพยข์องธนาคารทัวไปสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 

เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยนืวซีา่ และหากบญัชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น 

Statement เทา่นัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทสีามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่
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พนีอ้งทมีสีายเลอืดเดยีวกัน หรอืสามภีรรยา เทา่นัน) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statementยอ้นหลงั 3 เดอืนของบคุคลทอีอก

คา่ใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEEทอีอกจากทางธนาคารเทา่นัน (เป็นบัญชเีดยีวกันกับสําเนา

สมดุบัญช)ี ฉบับภาษาอังกฤษโดยระบชุอืเจา้ของบัญช ี(บคุคลทอีอกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชอื – สกลุ 

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทเีจา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให(้ผูเ้ดนิทาง)ตอ้งสะกดชอื – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์กรณุายนืขอจาก ธนาคารล่วงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนนิงานประมาณ 3 

วนัและใชย้นืไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลังจากธนาคารออกให ้

***สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปน ีธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลาม ธ.อาคาร

สงเคราะห ์ธ.ออมสนิ สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

4 หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ท ีโฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 

ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ(ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด(โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื
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หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทสีถานทตูดว้ยทังสองทา่น(เฉพาะควิเดยีวเท่านัน) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอวซีา่เทา่นัน 

 

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศเชก 
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

 

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

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั) ……………………………………………………………………………..……..…… 

6. ประเทศทเีกดิ………………………………………………………………………………………………..… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน .................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

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

หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชอืตัว นามสกลุ ทอียู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทอียูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………… 
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หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

     ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่ันท.ี....................................... ถงึวนัที

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

   ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

   ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื.................................................   

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี  

   เช็คเดนิทาง     เงนิสด 

   บัตรเครดติ     ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 

ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 
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