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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
17.30น. 
 
20.35น.  

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประต ู9 
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาทีค่อยตอนรับและอาํนวยความ
สะดวก 
ออกเดินทางดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที ่EK 373 
 

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน – ดูโอโม -  อินเทอรลาเคน 
00.50น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปล่ียนเคร่ือง  
03.45น. ออกเดินทางสูมวินิค โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบิน EK 101 
07.45น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) นําทานผานดานตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ัน
เดินทางสูตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมอืงหลวงแหงแฟช่ันของ
โลก นําทานถายรูปดานนอกของมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di 
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนา
อัศจรรย  ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมยัฟم�นฟูศิลปวิทยาการ นําทานชม แกล
เลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับวาเปนช
อปปم�งมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ของกษตัริย
วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี และอนุสาวรีย

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ 
วนัที� �. ดไูบ – มิลาน – มหาวิหารดโูอโม่ – อินเทอร์ลาเคน 
วนัที� �. อินเทอร์ลาเคน - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลเูซิร์น 
วนัที� �. ลเูซิร์น – ซุก - วาดซุ–  ฟสุเซ่น  
วนัที� �. ฟสุเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เบิร์ชเต็ทกาเด้น – ซาลส์บวร์ก 
วนัที� �. ซาลส์บวร์ก – บ้านโมสาร์ท - ฮลัสตทั – เวียนนา 
วนัที� �.เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน์ – Outlet - บดูาเปสต์  
วนัที� �. บดูาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ลอ่งเรือแม่นํ �าดานบู - สนามบิน – ดไูบ 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

 

ของศิลปนช่ือดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่ ที่อยูในบริเวณ 
ดานหนาของโรงละครสกาลา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวติเซอรแลนด เพือ่เดินทางสูเมืองอิน

เทอรลาเคน (Interlaken) เมอืงระหวางทะเลสาบ เปนเมืองทีต้ั่งอยูระหวาง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระให
ทานไดสมัผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวติเซอรแลนดในเมืองเล็ก ๆ  จากน้ันให
ทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของฝากจากสวิส เชน ช็อคโกแลต ,เคร่ืองหนัง,มดีพบั, 
นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ฟองดู ชีส) 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 3 อินเทอรลาเคน - กรนิเดอวาลด – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที่สวยงาม

และยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001  



 

 

 

องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจงุเฟรา เปนพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง
แรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาต ิขึ้นพชิิตยอดเขาจงุเฟราทีม่ีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอด
เขาทานจะไดผานชมธารน้ําแขง็ทีม่ขีนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สดุในยุโรป (Top of Europe) เขาชม
ถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแขง็ลึกถงึ 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
บาย พาทานชมววิที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สงูที่สดุในยุโรป ที่ระดับ

ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลทีถ่ึงชายแดนสวิส สัมผัสกับ
ภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป� ยาวถงึ 22 
ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการ
ถายรูป เลนหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงที่สดุในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขาโดยไมซํา้เสนทางเดมิ ใหทานไดชมววิทวิทศันที่สวยงามและแตกตางกัน
จนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากน้ันเดนิทาง
สูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของสวติเซอรแลนด 
ที่ถกูหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก 
(Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลกึ
ถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิส จากเหตุการปฏวิัติในฝร่ังเศสเมื่อป ค.ศ.
1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมอืนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมทีม่ีหลงัคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 
โดยใตหลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั LUZERNERHOF หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 4 ลูเซิรน – ซุก – วาดซุ –  ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพ

นิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษทีี่คอนขางต่ําจงึถอืเปนทีต่ากอากาศที่
นิยมของเหลาเศรษฐี คนดังสําคัญระดบัโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอร
คารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย นําทานชมเมอืงชมหอ
นาฬิกาเมอืงซกุ (Clock Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความ
สูงของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึง่เปนสีน้ําเงนิขาวโดนเดนตัด
กับสีหลงัคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิง่ นําทานเขาชมโบสถเซนท
ออสวอรล (St Oswald's church) โบสถศักดิ์สทิธิ์ที่สําคัญของเมอืง ตัวโบสถ
สรางขึ้นต้ังแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถึง 6 ป ถอืเปนหน่ึงใน
สถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวงโกธคิตอนปลายแหงหน่ึงในสวติเซอรแลนด 



 

 

 

นอกจากน้ี ชาวสวิสยงัมคีวามเช่ืออีกวา ถาใครมีเร่ืองทกุขรอนใดๆ หรือเจบ็ป�วย ถา
ไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดขีึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพธิีภายใน
โบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สดุในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปด
ทําการต้ังแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมกีารตกแตงในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสมัยจกัวรรดินโปเลียน มีซุมประตแูละเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรม
ฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพพิิธภัณฑ
ศิลปะลํา้คาและเคร่ืองประดับหายาก และบางช้ินมีเพียงช้ินเดียวในโลก มีเวลาให
ทานเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะลํา้คาและเคร่ืองประดับหายากแลว ในสวนของ 
Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซือ้เลือกชมอาท ิเชน Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 
ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นําทานเดินทางสูเมืองวาดซุ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศลิกเตนสไตน 
(Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตรเทาน้ัน 
ประชากรทัง้ประเทศเพียงแคเกือบ 4 หมื่นคน ตัง้อยูในทวีปยุโรปกลางเต็มไปดวย
ภูเขาสูง มพีรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติดกบั
สวิตเซอรแลนด และเปนที่นิยมของนักเลนกีฬาฤดูหนาว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บาย นําทานชมเมืองวาดุซ (Vaduz) เปนเมืองหลวงของประเทศและเปนทีต้ั่งของรัฐสภา

แหงชาติ เมอืงต้ังอยูริมแมน้ําไรน ทีม่ีประชากรราว 5,100 คน นําทานสูจุดชมวิว
เมืองละถายรูปคูกับปราสาทวาดุซ (Vaduz Castle) ปราสาททีต้ั่งอยูบนยอดเขา
สูงชันในยานใจกลางเมอืง โดยปราสาทแหงน้ียังเปนที่พกัของพระบรมวงศานวุงศ
แหงลคิเทนสไตนตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบัน ตัวปราสาทน้ันสรางต้ังแตสมัยศตวรรษที ่
12 กอนที่จะมีการบูรณะและตอเติมในปค.ศ. 1904 และตนศตวรรษที ่1930 
ปจจุบันตัวปราสาทน้ันไมเปดใหสาธารณะทัว่ไปเขาชม จากน้ันนําทานเขาสูราน 
Huber รานนาฬิกาและเคร่ืองประดับช่ือดัง แหลงรวมนาฬิกาช้ันนํามากมายและ
เรียกไดวามียีห่อช้ันนําครบมากที่สดุแหงหน่ึงเลยทีเดียว 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 และพลาดไมไดกับการ
ประทบัตราในเลมหนังสือเดินทาง (Passport Stamp) เหมือนเวลาทานเดิน
ทางผานดานตรวจคนเขาเมือง ที่น่ีไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ ใหบริการ
ประทบัตราเปนทีร่ะลกึวาทานไดเดินทางมาถงึประเทศลิกเตนสไตนแหงน้ีแลว 
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เมอืงเกามา
ต้ังแตคร้ังจกัรวรรดิโรมัน เปนทีต้ั่งปราสาทของกษตัริยบาวาเรีย ลอมรอบไปดวย
ทะเลสาบนอยใหญทีม่คีวามงดงามทางดานทศันียภาพ เปนเมืองสุดทายบนถนนสาย
โรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตต้ังแตยคุโรมัน และไดใชเมืองน้ีเปนจุดแวะพกั
ขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั EUROPARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 ฟุสเซน – ปราสาทนอยชวานสไตน – เบิรชเต็ทกาเดน – ซาลสบวรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานสูเมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเลก็ๆที่สวยงาม

บริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย จากน้ันเดินทางขึ้นปราสาท
เพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน (Neuschwanstein 
Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญงินิทราในดิสนียแลนด ซึง่ปราสาทนอย
ชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเปนปราสาทของ
พระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจติรพิสดารของหองตางๆ ที่
ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด วากเนอร ซึง่เปนนัก
ประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิง่ 
*** หากคณะไมสามารถเขาชมปราสาทนอยชวานสไตนได  ทางบรษัิทขอสงวน
สิทธนําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาเปนการทดแทน *** 
*** ในกรณีที่เต็มทัง้สองปราสาทจะเปลี่ยนเปนคืนเงนิ 13 ยูโรและพาไปถายรปุ
หนาปราสาทนอยชวานสไตนแทน*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเตท็กาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบา

วาเรียทีห่อมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดิน
เลนชมเมอืงที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร บริเวณ
เมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนทีม่ี
เอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก นําทานชมความสวยงามของ 
ทะเลสาบโคนิก (Konigssee Lake) ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา เพราะเปนทะ
เลาสาบทีม่ีความลกึที่สดุและเปนทะเลสาบที่ไดช่ือวานําใสที่สดุในเยอรมนี เปนฟ
ยอรด งดงามที่สดุในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหมิะบนยอดเขา 
อิสระใหทานเดินเลนที่ทะเลสาบตามอัธยาศัย โดยทานอาจจะเลือกลองเรือที่
ทะเลสาบชมความงามโดยรอบ หรือ ถายรูปกบักับทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�า
ของทองฟ�าโดยมีเทือกเขาแอลป�เปนฉากหลังก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
นําทานเดินทางสูเมืองซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมอืงอันเปน
บานเกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ทีม่ีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยว
ชมความงามของเมอืงซาลสบวรกทีม่คีวามหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกา
ศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวรของ
อารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลกิที่สาํคญัยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ใชภาษาเยอรมัน  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั BEST WESTERN หรือเทียบเทา 



 

 

 

วันที่ 6 ซาลสบวรก – บานโมสารท - ฮลัสตัท – เวยีนนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทาํ

ภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” (The Sound of Music) ที่โดงดงัไปทั่วโลก 
นําทานเที่ยวชมยานเมืองเกาซาลสบวรก ที่สวยงาม เดินเลนบนถนนเกไทรเดร 
(Getreidegasse) บานเรือนทีต้ั่งอยูเรียงรายบนถนนสายน้ีถกูสรางขึ้นในศตวรรษ
ที่ 15-18 ลักษณะเดน คือ ป�ายเหล็กที่ทาํดวยมือและกรอบหนาตางเปนภาพ  
ปจจุบันเปนยาน shopping ที่มรีานคาแบรนดเนมมากมาย นําทานถายรูปกับบาน
โมสารท (Mozart Birthplace เปนสถานทีท่ี่โมสารทเกิด เขาอาศัยอยูในบานหลงั
น้ีมากกวา 20 ป จากน้ันนําทานออกเดินทางสูฮัลสตทั (Hallstatt) หมูบานมรดก
โลกแสนสวย อายกุวา 4,500 ป เมืองทีต้ั่งอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและ
ป�าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กลาวกนัวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สดุใน 
Salzkammergut เขตที่อยูบนอัพเพอรออสเตรีย และมทีะเลสาบสวยถึง 76 แหง 
ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปนไขมกุแหงออสเตรีย และเปนพื้นที่มรดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึง
ทานอยูในภวงัคแหงความฝน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 



 

 

 

บาย ใหเวลาทานเดินเลนชมหมูบานแหงน้ี จากน้ันนําทานเดินทางตอสู สูกรุงเวียนนา 
(Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผานชมเสนทางธรรมชาติของทวิเขาสูง 
และพื้นทีอั่นเขียวชอุมของป�าไมแหงออสเตรีย  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั SENATOR หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 7 เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน – Outlet - บดูาเปสต  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace) 

แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึง่มปีระวติัการสรางมาตัง้แตกลางคริสตศตวรรษที่ 16 และ
ตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถงึ 1,441 
หองในระหวางป ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของ
ทองพระโรงและพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรับการตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงาม
ไมแพพระราชวงัแวรซายสของฝร่ังเศส  จากน้ันนําผานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชม
โรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตวัอาคารไดถกูทาํลาย
ไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที ่2 และเปดใหมอีกคร้ังในป ค.ศ.1955 ผานชม
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนทีป่ระทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถงึตนคริสตศตวรรษที ่20 
จากน้ันนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, 
GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอ่ืนๆอีกมากมาย 
** เน่ืองจาก OUTLET จะปดทาํการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับวันอาทติย
ในวันน้ัน ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน ** นําทานเดินทางกรุง
บูดาเปสต (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการี (Hungary) ซึ่งไดช่ือ
วาเปนเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดวยศิลปวฒันธรรมของชนหลายเช้ือชาติทีม่ี อารย
ธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหงแมน้ํา
ดานูบ” ชมเมอืงที่ไดช่ือวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝم�งแมน้ําดานูบ  

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง (ซุปกูลาซ) 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พกั NOVUM GOLDEN PARK หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 บูดาเปสต – ป�อมชาวประมง – ลองเรือแมน้ําดานูบ - สนามบิน – ดูไบ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชมบริเวณ CASTLE HILL ซึง่เตม็ไปดวยสถาปตยกรรมโบราณอัน

ทรงคุณคา ถายรูปดานนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลวชมบริเวณรอบนอก
โบสถแมทเธียส (Matthias Church) ซึง่เคยใชเปนสถานที่จดัพิธีสวมมงกุฎให
กษตัริยมาแลวหลายพระองค ช่ือโบสถมาจากช่ือกษตัริยแมทเธียส ซ่ึงเปนกษตัริยที่
ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยงัเปนกษตัริยผูทรงสรางสิ่งกอสรางที่งดงามในเมอืง
หลวงตางๆ อีกมากมาย ซึง่สรางในสไตลนีโอ-โกธกิ หลงัคาสลับสีสวยงามอันเปน
จุดเดนที่สุดในศตวรรษที ่15 ถดัจากโบสถเปนอนุสาวรียของพระเจาสตีเฟ�นที่ 1 พระ
บรมรูปทรงมา ผลงานประตมิากรรมทีง่ดงามของศตวรรษที ่11 อยูหนา ป�อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จดุชมวิวเหนือเมอืงบูดาที่ทานสามารถชม
ความงามของแมน้ําดานูบไดอยางดปี�อมแหงน้ีสรางขึ้นต้ังแต ค.ศ.1905 โดยกลุม
ชาวประมงฮงักาเรียน นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลื่องช่ือ ชมความงามของ



 

 

 

ทิวทศันและอารยะธรรมฮงัการีในชวง 600-800 ปมาแลวทีต้ั่งเรียงรายกันอยู 2 
ฟากฝم�ง ชมความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเปนที่ร่ํา
ลือ ดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบดวยยอดสูงถงึ 365 ยอด 
นอกจากน้ีทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ 
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหลก็ทกุช้ินที่ใชในการ
สรางไดถกูนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได 
ทางบริษัทขอคืนเงินจาํนวน 10 ยูโรตอทาน) 

11.00น. นําเดินทางสู สนามบิน เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และมี
เวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษภีายในสนามบิน 

14.50 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพ เที่ยวบินที่ EK112 
23.05น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเคร่ือง 

 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
03.30น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน EK 376 
12.35 น.
  

ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ 

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



 

 

 

ราคาแนะนําเพียง THE BEAUTIFUL CITIES IN EUROPE 
อิตาล ีสวติเซอรแลนด เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 
ทานละ 

03-11 ธ.ค. 62 56,900.- 56,900.- 56,900.- 35,000.- 9,900.- 
26 ธ.ค. 62-03 

ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 38,000.- 13,900.- 

29 ธ.ค. 62-06 
ม.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 38,000.- 13,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
ไมรวมคาธรรมเนียมวซีาประเทศสวิตเซอรแลนด 

(ผูย่ืนวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยย่ืนวซีาในวันย่ืนจํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงนิมดัจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํ

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษทั
ขออนุญาติยกเลกิการจองทวัรโดยอัตโนมติั 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 



 

 

 

5. การยืน่วีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูสูงอาย,ุ 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมคีวามจาํเปนตองดูแลคณะทวัรทัง้หมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจาํนวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

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

เจาหนาที่)คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไมเกินทานละ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบรษัิทได  

 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถงึ 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 



 

 

 

8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองดืม่ที่สัง่พเิศษ, คาโทรศัพท, คาซกัรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสอืเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมคีาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมกีารปรับขึน้ราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึง่ทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตวัทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวันยื่น

จํานวนเงิน โดยประมาณ 3,500.- บาท) 
6. คาทปิพนักงานขบัรถ และไกดทองถิ่น  (17 EURO) 
7. คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (27 EURO) 
 
 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบรษัิทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วนักอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลกิการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบรษัิทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวซีาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทตู มใิชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารทีดี่และ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทตูงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกบัทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึง่
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาทีค่อนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัตวิีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศทีต่นพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํา่กวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทาํหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกบัทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลอืวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจาํคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึง่มี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเคร่ืองบินทาํการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูที่จะนัง่ตองมคุีณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูทีม่ีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได



 

 

 

อยางรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทีม่ีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เชค็อินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทัง้หมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเกบ็คาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมผีลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมดัจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที ่สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทตู (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทวัรหรือมดัจํามาแลว ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจาํต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัว
เคร่ืองบินแลว) คาสวนตางในกรณีทีก่รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคนืคาทวัรทัง้หมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที ่ไมวาเหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทวัรทัง้หมด 

 
 



 

 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพกัของแตละโรงแรมแตกตางกัน จงึอาจทาํใหหองพักแบบ

หองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มอุีณหภมูิ
ต่ํา 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสงูขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมอืงเพือ่ใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มขีนาดกะทัดรัตและไมมอีางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลกัษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวติเซอรแลนด) 
ใชเวลาทาํการอนุมัตวิีซาประมาณ 7 วันทําการ 
ย่ืนวีซาแสดงตนทีศู่นยย่ืนวซีา TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรียม 1 ชดุ  
เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตวัจริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดนิทางตองนําสงเขาสถานทตู  
และระหวางรอผลการอนุมัติวซีา ไมสามารถดึงหนังสือเดนิทางออกมาได 
**ลูกคากรณุาอยายดึติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 
เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการย่ืนวีซาดวย)  



 

 

 

***ในกรณีทีถ่ือพาสปอรต สญัชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศกึษาอยูตางประเทศ กรณุาแจงเจาหนาที่ของ
ทางบรษัิทใหทราบทนัที เพราะการย่ืนขอวซีาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทตูอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถงึผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาตดิวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกบัลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาว
เทาน้ัน ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือ
เครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารดุ*** 
ตัวอยางรูป 

 
3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มช่ืีอของผูเดินทางเปนกรรมการ

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

สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทาํงาน จากบริษทัฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

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



 

 

 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กาํลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยืน่) 
 

4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บญัชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลกูคาทาํรายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดท
ไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา 

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

- **Bank Statement จะตองสะกดช่ือ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีตดิลบ บญัชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 
 
5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามกีารเปลี่ยน) 

 
 
 



 

 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดนิทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกับบดิา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสงักดั (โดย

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเดก็เดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดนิทางพรอมกบับิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกดั พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวีซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 

หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอเน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณา 
วีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [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 อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 
 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
 



 

 

 

 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา 
            ไมเคย                   เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่..........................ถึงวันที่............................ 
15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 
 
**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกน 
ตัวลาสุดแนบมาดวย** 
16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
 
17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
       กรุณาระบุช่ือ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ     
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาที่พักลวงหนาแลว    คาใชจายท้ังหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 
 
 

************************************************ 
หมายเหต ุการอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษทั

เปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


