
 

 

รหัสทัวร GOH1903713 
ทัวรอิตาลี สวิส เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 
BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 
10 วัน 7 คืน  (EK) 
เกาะเวนิส   มลิาน   ยอดเขาจุงฟราว   ฮัลสตัท  พระราชวังเชินบรุนน   ปราก 
พิเศษ! เมนูชีสฟองดูว และ ขาหมูเยอรมัน 

  



 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

23.00 น. 
 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563  

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ 
วนัที� 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้
วนัที� 3. เวนิส – มิลาน – ลเูซิรน์ 
วนัที� 4. ลเูซิรน์ – กรนิเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจงุเฟรา – อินเทอรล์าเคน 
วนัที� 5. อินเทอรล์าเคน – วาดซุ – มิวนิค 
วนัที� 6. มิวนิค – ฮลัสตทั – เวียนนา 
วนัที� 7. เวียนนา – พระราชวงัเชิรน์บรุนน ์– Outlet – บราติสลาวา 
วนัที� 8. บราติสลาวา – เชสกี�ครุมลอฟ – ปราก 
วนัที� 9. ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน 
วนัที� 10. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

ราคาแนะนาํเพยีง 59,900.- 



 

 

วันที่ 2 กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส                    
01.35 น. ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 385 
04.45 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางตอสูเมืองเวนิส ประเทศอิตาล ีโดยเท่ียวบิน EK 135 
13.20 น. ถึงสนามบินมารโค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 

6 ชั่วโมง) นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผาน
ชมบานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโร
แมนติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน   มีสมญานาม
วาเปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียติก" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อม
ถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนํา
ทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมีโอกาส
เห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนครั้งสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่สะพานน้ี  
ซึ่งเชื่อมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจาผูครอง
นครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโนวาน่ันเอง นํา
ทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลาวไว
วา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง
โบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบ
แซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตาม
อัธยาศัย เชน เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถซาน มารโคที่สวยงาม , 
ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เครื่องแกวมูราโน,หนากากเวนิส เลือกซื้อสินคา
แฟชั่นชั้นนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่เปดใหบริการมาตั้งแตป ค.ศ.
1720 หรือ นั่งเรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิส 



 

 

 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สปาเกตตี้หมึกดํา) 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม  RUSSOTT หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 เวนิส – มิลาน – ลูเซิรน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกไดวา เปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น

ของโลก จากน้ันนําทานถายรูปดานนอกกับ มหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เปน สถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันนาอัศจรรย   

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานชม แกลเลอรี วิคเตอรเอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่

นับวาเปนชอปปم�งมอลลท่ีสวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของ
กษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และ
อนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลิโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูใน
บริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา  สมควรแกเวลานําทานเดินทางขามพรหมแดน
อิตาลี – สวิตเซอรแลนด นําทานเดินทางตอสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเท่ียว
ยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขานํา
ทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ 
เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติ
ในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาว
ถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส) 
ที่พัก เขาสูที่พัก IBIS LUCERN หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ลูเซิรน – กรินเดอรวาลด – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเคน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและ

ยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อป ค.ศ.2001  
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอช (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice 
Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับ

ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพ
ของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลน
หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไมควรพลาดกับการสง
โปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม
ซํ้าเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟ
เมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองอิน
เทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เปนเมืองที่ตั้ งอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทาน
ไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

 
คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 อินเทอรลาเคน – วาดุซ – มิวนิค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทาน เดินทางสูเมืองวาดุซ (Vaduz) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน  
(Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่ เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน 
ประชากรทั้งประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ตั้งอยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวยภูเขา



 

 

สูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกับสวิตเซอรแลนด 
และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวง
ของประเทศและเปนที่ตั้งของรัฐสภาแหงชาติ เมืองตั้งอยูริมแมน้ําไรน ที่มีประชากรราว 
5,100 คน นําทานสูจุดชมวิวเมืองละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) 
ปราสาทที่ตั้งอยูบนยอดเขาสูงชันในยานใจกลางเมือง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พัก
ของพระบรมวงศานุวงศแหงลิคเทนสไตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสราง
ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 12 กอนที่จะมีการบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตน
ศตวรรษที่ 1930 ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะทั่วไปเขาชม จากน้ันนํา
ทานเขาสูราน Huber รานนาฬิกาและเครื่องประดับชื่อดัง แหลงรวมนาฬิกาชั้นนํา
มากมายและเรียกไดวามียี่หอชั้นนําครบมากที่สุดแหงหน่ึงเลยทีเดียว 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 ฯ ล ฯ  แ ล ะพ ล าด ไม ได กั บ ก า ร
ประทับตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport Stamp) เหมือนเวลาทานเดินทางผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ใหบริการประทับตราเปน
ที่ระลึกวาทานไดเดินทางมาถึงประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย  
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี และ

เปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รองจาก
เบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป นําชมจัตุรัสมาเรียนพ
ลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเร่ิมตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค 
บริเวณน้ีเปนที่ตั้งของศาลาวาการเมืองที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่ง
สรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 
เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�าชมตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตี
บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชิญทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลกึ เชน เครื่อง
เหล็กตราตุกตาคู เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม MERCURE MUNCHEN SUD MESSE หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 มิวนิค – ฮัลสตัท – เวียนนา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา 4,500 ป 

เมืองที่ตั้งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด 
กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอร
ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมุกแหง
ออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage 
เพียงเดินเท่ียวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหงความฝน 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําเดินทางสูกรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทาง
ธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย นําทานผานชม 
ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรม
เกาแก ผานชมโรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคาร
ไดถูกทําลายไปในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปดใหมอีกครั้งในปค.ศ.1955 ผาน
ชมพระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตครสิตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BEST WESTERN SMART หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 เวียนนา – พระราชวังเชิรนบรุนน – Outlet – บราติสลาวา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) แหง
ราชวงศฮับสบวรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมา
พระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองใน
ระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพ่ือใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระ



 

 

โรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจงสวยงามไมแพ
พระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให
เวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 
HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย ** 
เน่ืองจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทิตยในวัน
น้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ** จากน้ันนําเดินทางโดยรถโคชสู 
กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศสโลวัก 
ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล
กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม BRATISLAVA หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 บราติสลาวา – เชสกี้ครุมลอฟ – ปราก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสูเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมืองที่ได
ชื่อวาเปนเพชรน้ํางามแหงโบฮีเมีย เมืองที่ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองน้ีตั้งอยูริมสองฝم�งของแมน้ําวัล
ตาวา ความโดดเดนของเมืองที่มีอาคารเกาแกต้ังแตยุคกลางกวา 300 ป หลังไดรับการ
อนุรักษและขึ้นทะเบียนไวใหเปนสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก นําชมปราสาทครุ
มลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสรางขึ้นเมื่อปค.ศ.1250 ถือเปนปราสาทที่
ใหญเปนอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเกาแกกวา 700 ป 
ซึ่งตั้งอยูริมฝم�งแมน้ําวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุงน้ํา ฝم�งตรงขามเปน
ยานเมืองเกาคลาสสิค Senete Square และโบสถเกากลางเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
บาย นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก อดีต

เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชกโกสโลวาเกีย ซึงไดสมญานามมากมาย เชน นครแหง
ปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ จากน้ันนําทานเดินเที่ยวชมประตูเมืองเกา “Powder 
Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาวาการเมืองหลังเกา (Old Town Hall) ที่
สรางมาต้ังแตป ค.ศ.1338 มีจุดเดนคือ นาฬิกาดาราศาสตร (Astronomical Clock) 
ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ใหเวลาทานเดินอิสระเดินเลนยานเมืองเกา ให
ทานไดเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมือง เชน เครื่องแกวโบฮีเมียน หรือเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม 
อาทิเชน Louis Vitton, Furla, Gucci, Lacoste เปนตน 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เขาสูที่พัก โรงแรม DUO หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 9 ปราก – ปราสาทปราก – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขา ชมปราสาทแหงปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาต้ังแตสมัย

คริสตศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจาชาย Borivoj แหงราชวงศ Premyslids ซึ่งปจจุบันเปน
ทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแตป ค.ศ.1918 ชมมหาวิหารเซนต วิตุส (St.Vitus 
Cathedral) อันงามสงาดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับวาเปน
มหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจาชารลท่ี 4 โปรดใหสรางขึ้นในป 
ค.ศ.1344 ภายในเปนที่เก็บพระศพของกษัตริยสําคัญในอดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, 
พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เปนตน (กรณีมีพิธีภายในมหา
วิหาร อาจไมไดรับอณุญาตใหเขาชม) แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่
เปนหน่ึงในสวนที่เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียน
ทั้งหลาย แลวเดินชมยานชางทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปจจุบันมีรานขายของที่
ระลึก วางจําหนายอยูมากมาย จากน้ันนําทานเดินเลนบนสะพานชารล (Charles 
Bridge) สะพานเก าแกข ามแม น้ํ าวัลตาวา สไตล โกธิคที่ สรางขึ้นตั้ งแตกลาง
คริสตศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจาชารลที่ 4 ชมรูปปم�นโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสอง
ขางราวสะพานกวา 30 องค 

 
 



 

 

 ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา คืนภาษี 
(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

15.55 น. นําเดินทางสูสนามบินดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 140 
23.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

 
วันที่ 10 ดูไบ - กรุงเทพฯ   

03.40 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 376 
13.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

****************** 
ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง  

BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES 
อิตาลี – สวิส – เยอรมนี – ออสเตรีย – สโลวัก – เชก 

10 วัน 7 คนืโดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

30 ธ.ค. 62- 
08 ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 42,100.- 10,900.- 

28 ม.ค. –  
06 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

18 – 27 ก.พ. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 
17 – 26 มี.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวซีาในวัน

ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูโร) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
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.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 



 

 

Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปน
ตัวจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัติวีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได  

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนา

เหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบั
จากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวซีาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติ ไทย แต พํานักอยู
ตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา
ศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทให
ทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเง่ือนไข และ ขอกําหนด



 

 

ของทางสถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาใน
ประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไม
เกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก ) 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการ

หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รปูถาย

ราน สัญญาเชาท่ี โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

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

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

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดา

ของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลกูคาทํา
รายการเดินบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement 
เพ่ือใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตวั
ครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 



 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถาม)ี 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสอืยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 

(โดยบดิาจะตองคดัหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือ
ระบุยินยอมใหบตุรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จาก
อําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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

 เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 
 
 
 
 
  



 

 

                                                                  
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณา

วีซาของทาน) 
 

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. สัญชาติปจจบุัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด      แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

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

10. ในกรณีที่ผูสมคัรขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
13. ชื่อบรษิัทหรือรานคา และท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรณุา

กรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่....................... 
        ถึงวันที่.......................... 
15. เคยถูกพมิพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ).................................. 

**กรณีลกูคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุชื่อ ................................................... 

 สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดติ      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


