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  HILIGHT 

 เทีย่วมหานครแหง่แฟช ัน่มลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่

แฟชัน่โลก 

 พกัเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken ) และลูเซริน์ 

(Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม 

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลก

ทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

 ชมจตัุรสัมาเรยีน-พลาสท ์(Marienplatz) จุดเริม่ตน้

ของประวัตศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

 เดนิเลน่กับเมอืงสวยทีค่ารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) 

 สมัผสัมนตเ์สน่หข์องกรุงปราก (Prague) ซึง่จะท าให ้

คณุหลงรักแบบไมรู่ล้มื 

 ล่องเรือชมรฐัสภาทีสุ่ดแห่งความสวยงามของกรุง

บูดาเปสต ์(Budapest) 

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace)

เมนูทีไ่มพ่ลาด! ฟองดูรช์สีทีส่วสิ, ขาหมูเยอรมนัทีเ่ยอรมน,ี 

เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีนทีเ่ชก , ซุปกลูาซหมูทีฮ่งัการ ี

 

 

 

 

 

 

HELLO EUROPEAN 

[ยโุรป 7 ประเทศ]   

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ 

เยอรมน ี เชก สโลวกั  

ฮงัการ ี ออสเตรยี  

9 วนั 6 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 55,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง   

วนัที ่26 ม.ิย.-04 ต.ค. 62                                                                                        57,900.- 

วนัที ่09-17 ส.ค. 62                                                                                               63,900.-      

วนัที ่11 – 19 ก.ย. 62                                                                                              58,900.- 

                                                                                       

            

วนัที ่24 ก.ย.-02 ต.ค. 62                                                                                        59,900.-      

วนัที ่02-10 ต.ค. 62                                                                                                 55,900.- 

วนัที ่13-21, 20-28  ต.ค. 62                                                                                             56,900.-      

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ดูไบ  ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – มลิาน – ดูโอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน ✈ O O 
CITY OBERLAND
หรอืเทยีบเทา่ 

3 กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลูเซริน์ O O O 
IBIS STYLE 
LUZERN CITY

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ลูเซริน์ – วาดุซ – เบรเกนซ ์– มวินคิ O O   O 
MERCURE 

MUNCHEN SUD 

MESSE 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O DUO 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา O O O 
BRATISLAVA 
หรอืเทยีบเทา่ 

7 
บราตสิลาวา –  Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอื
แมน่ า้ดานูบ   O X O 

ABACUS 

BUSINESS & 
WELLNESS 
หรอืเทยีบเทา่ 

8 บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์ O O ✈  

9 ดูไบ - กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ดูไบ 

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

21.35 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

วนัที ่2 ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

00.50 น. ออกเดนิทางสูส่วติเซอรแ์ลนดด์ว้ยเทีย่วบนิ EK 101 

03.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.15 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า 

เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถา่ยรูปดา้นนอกของมหาวหิารแห่งเมอืงมิ

ลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ผสมผสานกัน ชมความ

งดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ น าท่านชม 

แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึง่นับว่าเป็นช ้

อปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์

เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิัวเมืองต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรียข์องศลิปินชือ่ดัง

ในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ที่อยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละคร

สกาลา่   

กลางวนั 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางสู่เมอืงอนิเทอรล์า

เคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake 

Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็ก ๆ  จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของ

ฝากจากสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต ,เครือ่งหนัง,มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิช่น Rolex, Omega, 

Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดูรช์สี) 

ทีพ่กั 
  เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 กรนิเดอวาลด ์– จุงเฟรา – ลูเซริน์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็น

ทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโก

ประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ัง
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บา่ย พาท่านชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป ที่ระดับความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธาร

น ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 

เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและ

เพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการ

ไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่าน

ไดช้มววิทวิทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen)   จากน ัน้เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอด

นยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พา

ท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวสิ จากเหตุการปฏิวัตใิน

ฝรั่งเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดย

ใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS STYLE LUZERN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ลูเซริน์ – วาดซุ – เบรเกนซ ์– มวินคิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน ์

(Liechtenstein) เป็นประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ ประชากรทัง้

ประเทศเพยีงแคเ่กอืบ 4 หมื่นคน ตัง้อยู่ในทวปียุโรปกลางเต็มไปดว้ยภูเขาสูง มีพรมแดน

ดา้นตะวนัออกตดิกบัออสเตรยีและดา้นตะวันตกตดิกับสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นที่นิยมของ

นักเลน่กฬีาฤดหูนาว น าท่านชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็น

ทีต่ัง้ของรัฐสภาแห่งชาต ิเมอืงตัง้อยู่รมิแม่น ้าไรน ์ทีม่ปีระชากรราว 5,100 คน น าท่านสู่จุด

ชมววิเมืองละถ่ายรูปคู่กับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตัง้อยู่บนยอดเขา

สงูชนัในย่านใจกลางเมอืง โดยปราสาทแห่งน้ียังเป็นที่พักของพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลคิ

เทนสไตนต์ัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน ตวัปราสาทนัน้สรา้งตัง้แตส่มัยศตวรรษที่ 12 ก่อนที่จะมี

การบูรณะและตอ่เตมิในปีค.ศ. 1904 และตน้ศตวรรษที ่1930 ปัจจุบันตวัปราสาทนัน้ไม่เปิด

รถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 

ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งที่มีขนาด

ใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดใน

ยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหส้วยงาม อยู่ใต ้

ธารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 
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ใหส้าธารณะทั่วไปเขา้ชม จากนัน้น าท่านเขา้สูร่า้น Huber รา้นนาฬกิาและเครื่องประดับชือ่

ดงั แหลง่รวมนาฬกิาชัน้น ามากมายและเรียกไดว้่ามียี่หอ้ชัน้น าครบมากที่สุดแห่งหนึ่งเลย

ทีเดยีว อาท ิเช่น Patak Philippe, Rolex, Panerai , Omega, Brequets, IWC, Cartier, 

Piaget, Chopard ,Tag Heuer, Hublot, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, 

Breitling, Longines, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Chanel, Hermes, Bvlgari, Rado, 

Tissot, Swatch ฯลฯ และพลาดไม่ไดก้บัการประทับตราในเลม่หนังสอืเดนิทาง (Passport 

Stamp ) เหมอืนเวลาท่านเดนิทางผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทีน่ี่ไดร้ับการแตง่ตัง้อย่างเป็น

ทางการ ใหบ้รกิารประทับตราเป็นทีร่ะลกึวา่ท่านไดเ้ดนิทางมาถงึประเทศลกิเตนสไตน์แห่ง

น้ีแลว้   จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง   เบรเกนซ ์(Bregenz) ประเทศออสเตรีย เมืองที่

สวนงามอีกเมืองนึง ตัง้อยู่ปลายสุดดา้นตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ์ (Lake 

Constance ) ทะเลสาบน ้าบรสิทุธิใ์หญ่เป็นอนัดบั 3 ของยุโรปกลาง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็น

เมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิ

และฮัมบูรก์) และเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป น าชมจตัุรสัมาเรยีนพลาสท ์

(Marienplatz) ถอืวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินิค บรเิวณน้ี

เป็นที่ตัง้ของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึง่สรา้งขึน้

ในช่วงปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ใชเ้วลาสรา้งถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมี

นักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเตน้ร า เมื่อนาฬกิาตบีอกเวลา 11.00 

น. และ 17.00 น. และเชญิท่านเลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู ่

เป็นตน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MERCURE MUNCHEN SUD MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งส

ปาทีใ่หญ่ทีส่ดุของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบ าบัด

โรคภัยตา่งๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวารี ซ ึง่ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผูค้นทั่วโลกที่จะมาใช ้

บรกิารรักษาสขุภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแตส่มัยโบราณ เชญิทดลองดืม่น ้าแร่ซ ึง่ตอ้งดืม่กับ

แกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บา่ย จากนัน้เชญิเดนิเลน่ตามอธัยาศยัถ่ายรูปกบัเมอืงนอ้ยน่ารัก หรือ เลอืกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ 

ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐ

เช็ก อดตีเมอืงหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นคร
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แห่งปราสาท และโรมแห่งอดุรทศิ    

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DUO หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6 ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สรา้งขึ้นอยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมัย

ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบ

ประธานาธบิดมีาตัง้แตปี่ ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) อันงาม

สง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที ่14     นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิที่

ใหญ่ทีส่ดุในกรุงปร๊าก ซึง่พระเจา้ชารล์ที่ 4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่

เก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที่ 4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี่ 1 และ 

พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที่ 2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งใน

สว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมียนทัง้หลาย จากน ัน้น า

ทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเกา่แกข่า้มแม่น ้าวลัตาวา ชมรูป

ป้ันโลหะของเหลา่นักบุญที่ตัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, 

ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า มี

จุดเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทุกๆชัว่โมง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

 ช่วงบ่ายมีเวลาใหท้่านอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทัง้สนิคา้ของ

ฝากที่ระลกึ รวมทัง้รา้นคา้แฟชั่นชัน้น า อาท ิเช่น Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo 

Boss, Burberry, Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่

กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวกั 

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลก้ับ

พรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 บราตสิลาวา –  Outlet – บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลา

ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, 

BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  

OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย *** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนั

อาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไป

ในวนัถดัไปแทน*** 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   
   

                                                                                                                                                              QE3MXP-EK009   หนา้ 7 จาก 16 
 

กลางวนั 
  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต ์

(Budapest)  เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นเมืองที่

ทันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิี่มี       อารยธรรม รุ่งเรือง

มานานกวา่พันปี ถงึกับไดร้ับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ”  ชมเมืองที่ได ้

ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้ าดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ 

(Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ที่ตัง้ของ Millenary Monument อนุสาวรียท์ี่สรา้งขึน้

ฉลอง 1,000 ปี แห่งชยัชนะของชาวแมกยาร ์น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบอนัเลอืงชือ่ ชม

ความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู่ 2 

ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารตา่งๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นที่ร ่าลอื ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากน้ีท่านจะ

ไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สรา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM 

TIERNEY CLARK วศิวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศ

องักฤษเชน่กนั (การลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดุหนาว น า้ใน

แม่น า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 

10 ยูโรตอ่ทา่น)    

ค า่ 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารอาหาร พืน้เมอืง (ซุปกลูาซหมู) 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ABACUS BUSINESS & WELLNESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเวยีนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน

ชมเสน้ทางธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของป่าไมแ้ห่งออสเตรยี 

กลางวนั 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์ (Schoenbrunn Palace)  แห่ง

ราชวงศฮ์ับสบวรก์ ซึง่มีประวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที่ 16 และต่อมาพระ

นางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่าง

ปีค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และ

พลับพลาที่ประทับ ซึง่ไดร้ับการตกแต่งอย่างวจิิตรบรรจงสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวร์

ซายสข์องฝรั่งเศส จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครื่องแกว้สวาร็อฟสกี ้หรือสนิคา้นานาชนิด 

อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมัย เชน่ Zara, 

H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝากเช่น ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรือแวะชมิของหวานที่รา้น THE 

DEMEL รา้นเบเกอร์รี่และช๊อคโกแลตที่เก่าแก่ เริ่มกจิการตัง้แต่ปี 1786 ในย่าน ถนน

คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวยีนนา 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิเวทชาท เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท า  คนื

ภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายใน
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สนามบนิ 

22.45 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 126 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่20 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.55 น. 

และถงึดูไบ เวลา 06.35 น.*** 

วนัที ่9 ดูไบ - กรงุเทพฯ   

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. 

 

 

 

ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่20 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

โปรแกรม : HELLO EUROPEAN [ ยโุรป 7 ประเทศ]   

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เชก สโลวกั  ฮงัการ ี 

ออสเตรยี 9 วนั 6 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

26 ม.ิย.-04 ก.ค. 62 57,900.- 57,900.- 57,900.- 57,900.- 39,900.- 8,900.- 

09-17 ส.ค. 62 63,900.- 63,900.- 63,900.- 63,900.- 40,900.- 8,900.- 

11-19 ก.ย. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 58,900.- 40,900.- 8,900.- 

24 ก.ย.-02 ต.ค. 62 59,900.- 59,900.- 59,900.- 59,900.- 41,900.- 8,900.- 

02-10 ต.ค. 62 55,900.- 55,900.- 55,900.- 55,900.- 37,900.- 8,900.- 

13-21 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 8,900.- 

20-28 ต.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 56,900.- 38,900.- 8,900.- 
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**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ย ืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
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         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่จ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 สวติฟรังก)์ 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 สวติฟรงัก)์ 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่วซี่า 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต า่กวา่ 3 หนา้ 
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5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่สายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1.แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3.แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5.    บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6.   กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7.กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

    และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

   
   
   

                                                                                                                                                              QE3MXP-EK009   หนา้ 13 จาก 16 
 

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

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

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 
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ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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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. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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