
 

 

รหัสทัวร B2B1901698 

ทัวรอิตาลี  สวิตเซอรแลนด  เยอรมนี  เชก สโลวัก  ฮังการี  ออสเตรีย 
HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] 9 วัน 6 คืน (EK) 
แมน้ํารอยส   มหาวิหารแหงเมอืงมิลาน   ทะเลสาบทูน 
แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล   ทะเลสาบเบรียนซ   ยอดเขาจุงเฟรา 
ถํ้าน้ําแขง็   ลานสฟงซ    สิงโตหนิแกะสลัก   สะพานไมชาเปล 

 



 

 

ปราสาทวาดุซ   จัตุรัสมาเรียนพลาสท   ปราสาทแหงปราก 
มหาวิหาร เซนตวิตุส   พระราชวังหลวง   สะพานชารลส 
นาฬิกาดาราศาสตร 
 

 กําหนดการเดินทาง   
วันที่ 26 มิ.ย.-04 ต.ค. 62                                                         57,900.- 
วันที่ 09-17 ส.ค. 62                                                                63,900.-      
วันที่ 11 – 19 ก.ย. 62                                                               58,900.- 
                                            
 
โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ 
17.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศประตู 9 เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ 
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

21.35 น. ออกเดินทางสูกรุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 
373 

วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – ดูโอโมมิลาน – อินเทอรลาเคน 
00.50 น. ออกเดินทางสูสวติเซอรแลนดดวยเที่ยวบิน EK 101 
03.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลา

ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงใน



 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2562) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา 
เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานถายรูปดานนอกของมหา
วิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรางดวยศิลปะ
แบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนาอัศจรรย  ของ
สถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชม 
แ ก ล เล อ รี  วิ ค เต อ ร  เอ็ ม ม า นู เอ ล  (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนชอปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและ
เกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานู
เอล ที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย
ของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ท่ี
อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด เพื่อ

เดินทางสูเมืองอินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวาง
ทะเลสาบ เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานไดสัมผัส
บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็ก ๆ  จากนั้น
ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของฝากจากสวิส เชน ช็อคโกแลต ,
เครื่องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag 
Heuer เปนตน 



 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก   เดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
 

บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุด
ในยุโรป ที่ ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได
กวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch 
Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 

วันที่ 3 กรินเดอวาลด – จุงเฟรา – ลูเซิรน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตาก

อากาศที่สวยงามและยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา
(Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอด
เขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นํา
คณะน่ังรถไฟทองเท่ียวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูง
กวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทาง
ขึ้นสูยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานี
รถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดใน
ยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้ านํ้ าแข็ง (Ice Palace) ที่
แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหาร
พ้ืนเมือง 



 

 

700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา
และที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุด
ในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ใหทาน
ไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมือง
ลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากนั้นเดินทางสูเมืองลู
เซิ ร น  (Lucerne) เมื อ งท อ ง เที่ ย วยอด นิ ยม อันดั บ ห น่ึ งขอ ง
สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพา
ทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก
บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลา
หาญของทหารสวิส จากเหตุการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 
ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 
เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแก
ที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมี
ภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่ พัก IBIS STYLE LUZERN CITY หรือ

เทียบเทา 
วันที่ 4 ลูเซิรน – วาดุซ – เบรเกนซ – มิวนิค 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานออกเดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศ
ลิกเตนสไตน (Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 
ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน ประชากรทั้งประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน 
ตั้งอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออก
ติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด และเปนที่
นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปน
เมืองหลวงของประเทศและเปนที่ตั้งของรัฐสภาแหงชาติ เมืองตั้งอยู
ริมแมน้ําไรน ที่มีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละ
ถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาทที่ตั้งอยูบน
ยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พักของ
พระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัว
ปราสาทน้ันสรางตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและ
ตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาท
น้ันไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน Huber 
รานนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง แหลงรวมนาฬิกาชั้นนํามากมาย
และเรียกไดวามียี่หอช้ันนําครบมากที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว อาทิ เชน 
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  และพ ลาด



 

 

ไมไดกับการประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport Stamp ) 
เหมือนเวลาทานเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ีไดรับการ
แตงตั้งอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปนที่ระลึกวาทานได
เดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว   จากน้ันนําทานเดินทาง
สูเมือง   เบรเกนซ (Bregenz) ประเทศออสเตรีย เมืองที่สวนงาม
อีกเมืองนึง ตั้ งอยูปลายสุดดานตะวันออกของทะเลสาบคอน
สตันซ (Lake Constance ) ทะเลสาบน้ําบริสุทธิ์ใหญเปนอันดับ 3 
ของยุโรปกลาง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของ

ประเทศเยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่
ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และ
เปนหน่ึงในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป นําชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท 
(Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของ
นครมิวนิค บริเวณ น้ีเปนที่ตั้ งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบ
สถาป ตยกรรมแบบ โกธิคที่ งด งามซึ่ งสร างขึ้ น ในช ว งปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร 
ซึ่งจะมีนักทองเท่ียวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อ
นาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชิญทานเลือกซื้อ
สินคาของท่ีระลึก เชน เครื่องเหล็กตราตุกตาคู เปนตน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมู



 

 

เยอรมัน) 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE MUNCHEN SUD MESSE 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 มิวนิค – คารโลวี วารี – ปราก 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อ

วาเปนเมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลกวาเปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมือง
คารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการ
รักษาสุขภาพตามความเช่ือท่ีมีมาแตสมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ําแร
ซึ่งตองดื่มกับแกวพิเศษโดยเฉพาะ เปนแกวพอรซเลนที่มีปากยื่น
ออกมาเหมือนกาน้ํา 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปด
สไตลโบฮีเมียน) 

บาย จากน้ันเชิญเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกับเมืองนอยนารัก หรือ เลือก
ซื้อสินคาของที่ระลึก ไดเวลาสมควร นําคณะเดินทางสูกรุงปราก 
(Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวง
ของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นคร
แหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ    

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย 
ที่พัก  เดินทางเขาสูทีพ่ัก DUO หรือเทียบเทา  



 

 

วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบน

เนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหง
ราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปนทําเนียบประธานาธิบดีมาต้ังแต
ป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนตวิตุส (St.Vitus Cathedral) อัน
งามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14     นับวา
เปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลที่ 4 
โปรดใหสรางขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริย
สําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ 
พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal 
Palace) ที่ เปนหน่ึงในสวนที่ เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่
ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย จากนั้นนําทานเดินผานบน
สะพานชารลส (Charles Bridge) สะพานเกาแกขามแมน้ําวัลตา
วา ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา 30 
องค  แลวชมสะพานหอคอย, ประตู เมืองเกา “Powder Gate” 
ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา มีจุดเดนคือ 
นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆ
ชั่วโมง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 ชวงบายมีเวลาใหทานอิสระเลือกซื้อสินคาตางๆมากมายในยานเมือง



 

 

เกา มีทั้งสินคาของฝากที่ระลึก รวมทั้งรานคาแฟชั่นชั้นนํา อาทิ เชน 
Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, 
Rimowa Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ จากน้ันนําเดินทางโดย
รถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่
ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณ
พรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดน
สาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก BRATISLAVA หรือเทียบเทา 
วันที่ 7 บราติสลาวา –  Outlet – บูดาเปสต – ลองเรือแมนํ้าดานูบ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in 

Parndorf ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย 
อ า ทิ  เ ช น   GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, 
BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE,  OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย *** 
เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใด
ตรงกับวันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวัน
ถัดไปแทน*** 

กลางวัน   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุง



 

 

บู ดาเป สต  (Budapest)  เมื อ งหลวงของ  ป ระเทศฮั งการี  
(Hungary) ซึ่ ง ได ชื่ อว าเป น เมื องที่ ทั นสมัยและสวยงามด วย
ศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี       อารยธรรม รุงเรืองมา
นานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ํา
ดานูบ”  ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสอง
ฝم�งแมน้ําดานูบ ชมจัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝم�งเปสต 
ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรียที่สรางขึ้นฉลอง 1,000 
ป แหงชัยชนะของชาวแมกยาร นําทานลองเรือแมนํ้าดานูบอันเลือง
ช่ือ ชมความงามของทิวทัศนและอารยธรรมฮังการีในชวง 600-800 
ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของ
อาคารตางๆ อาทิ  อาคารรัฐสภา ซึ่ งงดงามเปนที่ รํ่ าลือ  ดวย
สถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถึง 365 
ยอด นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สราง
ขามแมน้ําดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาว
อังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชในการสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษ
เชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุ
หนาว นํ้าในแมนํ้าอาจกลายเปนนํ้าแข็ง จนไมสามารถลองเรือได 
ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)  
 
 
 



 

 

   
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร พื้นเมือง (ซุปกูลาซ

หมู) 
ที่พัก  เดินทางเขาสูที่พัก  ABACUS BUSINESS & WELLNESS 

หรือเทียบเทา 
วันที่ 8 บูดาเปสต – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางโดยรถโคชสู กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของ

ประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่
อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn 

Palace)  แหงราชวงศฮับสบวรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้น
ใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.
1744 - 1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทอง
พระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซ่ึงไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง
สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส จากน้ันเชิญชอปปم�ง
สินคาเครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis 
Vitton, Gucci, รานนาฬิกา Bucherer, สินคาเสื้อแฟชั่นทันสมัย 
เชน Zara, H&M ฯลฯ และสินคาของฝากเชน ชอคโกแลตโมสารท 



 

 

หรือแวะชิมของหวานที่ราน THE DEMEL รานเบเกอรรี่และชอคโก
แลตที่เกาแก เริ่มกิจการตั้งแตป 1786 ในยาน ถนนคารนทเนอร 
(Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 

 ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู สนามบินเวทชาท เพ่ือใหทานมี
เวลาในการทํา  คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 126 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 20 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง 
เวลา 21.55 น. และถึงดูไบ เวลา 06.35 น.*** 

วันที่ 9 ดูไบ - กรุงเทพฯ   
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. 
 
 
 

ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที่ EK 372 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 20 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง 
เวลา 09.30 น. และถึงกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 

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



 

 

โปรแกรม : HELLO EUROPEAN [ ยุโรป 7 ประเทศ]   

อิตาลี  สวิตเซอรแลนด  เยอรมนี  เชก สโลวัก  ฮังการี  ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน     
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

26 มิ.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.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจํา
แลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการ
จองคิวย่ืนวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติ
ยกเลิกการจองทัวรโดย อัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทนัท ี
 
 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี

โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
        คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
        คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
         ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่นจํานวน
เงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (16 สวิตฟรังก) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 สวิตฟรังก) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 



 

 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คา
วีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 
3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 
เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิซีานับจากวันย่ืนประมาณ 7วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว

จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรณุาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 
 



 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทานัน้ 
ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 
3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 
 



 

 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันท่ีกําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน(ของผูท่ีออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวัครึง่
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 



 

 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชือ่-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบดิาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพนัธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)             

  หยา                แยกกันอยู                 หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

 



 

 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได 

                                              ใชไดตัง้แตวันที่..........................ถึงวันที่............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)........................................ 

 



 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


