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EUROPE CUCKOO  
ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ีสวสิ อติาล ี  

10 วนั 7 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
• ชมพระราชวงัเชินบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) ทีว่ิจติรตระการตา 

• ลอ่งเรอืชมรฐัสภาทีส่ดุแหง่ความสวยงามของกรุงบูดาเปสต ์(Budapest) 

• เดนิเลน่กับเมืองสวยทีค่ารโ์ลวี วาร ี(Karlovy vary) 

• เทีย่วชมทัศนียภาพอันแสนสวยทีป่่าดํา พรอ้มเขา้ชมการผลตินาฬกิากุก๊กูอนัเลือ่งชื่อ 

• เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ เพือ่ชม นํา้ตกไรน ์ทีม่ีขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป 

• สัมผัสมนตเ์สน่หข์องกรุงปราก (Prague) ซึง่จะทําใหค้ณุหลงรักแบบไม่รูล้มื 

• เทีย่วมหานครแหง่แฟชั่นมลิาน (Milan) เมืองหลวงแหง่แฟชั่นโลก   

3 เมนูพเิศษ,, ซุปกุลาซหมู  เป็ดอบโบฮเีมยี  และขาหมูเยอรมนัตน้ตําหรบั 

ราคาเริม่ตน้ 59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         กาํหนดการเดนิทาง 
   
วนัที ่ 5-14,  19-28 ต.ค. 61 68,900.- 
วนัที ่ 9-18, 16-25 ธ.ค. 61 59,900.- 
วนัที ่ 30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62 75,900.- 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง
วนั คํ่า โรงแรมที่พกั  

หรอื เทียบเท่า 
1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2. กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน ์– บูดาเปสต ์ ✈ O O MERCURE BUDA 

3. บูดาเปสต ์–  Outlet – บราตสิลาวา O X O HOLIDAY INN 

4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก O O X DUO PRAGUE 

5. ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสเก ้บูเดโจวซิ O O O CLARION 
CONGRESS 

6. เชสเก ้บูเดโจวซิ – ฮัลสตัท – มวินคิ O O X MERCURE OST  
MESSE 

7. มวินคิ – ททิติเซ่ – โรงงานผลตินาฬิกากุ๊กกู – ไฟรเ์บรกิ  ์ O O O INTERCITY  

8. ไฟรเ์บรกิ ์– ชาฟฟ์เฮาเซนิ – น้ําตกไรน ์– ซูก – ลูเซริน์ – มลิาน O X O GRAND BARONE DI 
SASSJ 

9. มลิาน – กรุงเทพฯ    O ✈ ✈  

10. กรุงเทพฯ ✈ ✈  ✈  
 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที่ 1: กรุงเทพฯ  

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประตู 

4 แถว D พบเจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวก 

วนัที่ 2: กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บูดาเปสต ์

01.20 น.
  

ออกเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG 936 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่9 ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.30 น. และถึงกรุง

เวยีนนา เวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และ 

จะเปลีย่นเป็น 6 ช่ัวโมงในวันที ่28 ตุลาคม 2561) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  นําท่านชมถนน 

สายวงแหวน (Ringstrasse) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผา่นชมโรง 

ละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กทําลายไปในระหว่าง 
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สงครามโลกครัง้ท ี ่2 และเปิดใหม่อกีครัง้ในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบริก์ (Hofburg  

Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชสํานักฮัปสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13  

จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 จากนัน้นําชมบรเิวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส์ (St. Stephen’s  

Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ท ี ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็น 

การแกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากนัน้นําเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัเชนิบรุนน ์ 

(Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศฮ์ัปสเบริก์ ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่ 

16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจํานวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งใน 

ระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลับพลาที ่

ประทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอย่างวจิติรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 

กลางวนั  รับประทานอาหรรกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest)  เมือง

หลวงของ  ประเทศฮ ังการี (Hungary) ซึ่งไ ดช้ื่อว่าเป็นเมือ งที่ทันสมัย และสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิ ีม่ ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ําดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนยีภาพบนสองฝ่ัง

แม่น้ําดานูบ นําทา่นล่องเรอืแมนํ่า้ดานูบอนัเลืองชือ่ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮังการี

ในช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิ

อาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ํ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถ ึง 

365 ยอด นอกจากนีท้่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น้ําดานูบ โดยนาย 

WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท ีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กนํามาจากประเทศ

อังกฤษเช่นกัน (การล่องเรอืขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดุหนาว นํา้ในแมนํ่า้อาจ

กลายเป็นนํา้แข็ง จนไมส่ามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจํานวน 10 ยูโรตอ่ทา่น)    

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (ซุปกุลาซหมู) 

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3: บูดาเปสต ์–  Outlet – บราตสิลาวา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้ ิสระช ้

อปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ิเช่น  GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, 

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

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดทําการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ 

ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั      อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย จากนัน้นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืงหลวงและเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ประเทศสโลวกั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัก ออสเตรยี และฮังการ ีและใกล ้

กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก 
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ค่ํา       รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4: บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําคณะเดนิทางสู่กรุงปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ     

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นทําเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ตุิส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ

ในสมัยศตวรรษที ่14     นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปร๊าก ซึง่พระเจา้ชาร์ลที่ 4 

โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิ์สําคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่

4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แล้วชมพระราชวงัหลวง (Royal 

Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีนทั ้งหลาย 

จากน ัน้นําทา่นเดนิผา่นบนสะพานชารล์ส์ (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น้ําวัลตาวา ชม

รูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์แลว้ชมสะพานหอคอย, ประตูเมอืง

เก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลังเก่า มจุีดเด่นคอื นาฬกิาดารา

ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทุกๆช่ัวโมง อสิระท่านเดนิเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค่ํา      อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DUO PRAGUE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5: ปราก – คารโ์ลวี วาร ี– เชสกี ้ครุมลอฟ – เชสเก ้บูเดโจวิซ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสปาทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยต่างๆ นําเดินชมเมือง

คารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชือ่ท ีม่มีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดืม่น้ําแร่ซึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        พอรซ์เลนที่ม ีปาก

ยื่นออกมาเหมอืนกาน้ํา 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (เป็ดอบโบฮีเมยี) 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกเชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นําชมเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเพชร

น้ํางามแห่งโบฮีเมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 

(World Heritage)   เมอืงนีตั้ง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น้ําวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่ม ีอาคาร

เก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญแห่งหนึง่

ของโลก นําชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เม ือ่ปีค.ศ.1250 ถอื
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เป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่ง

ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่นํ ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุง้น้ํา ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่า

คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์ก่ากลางเมือง  นําท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ บูเดโจวิช 

(Ceske Budejovic) 

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั         เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CLARION CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที่ 6: เชสเก ้บูเดโจวซิ – ฮลัสตทั – มวินคิ 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย ทีม่อีายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีตั่ง้อยู่รมิ

ทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสเีขยีวขจสีวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมอืงที่โรแมน

ตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยี

ใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นท ี่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-

Historical Heritage เพียงเดนิเท ีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ท่านอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน อสิระใหท้่าน

เดนิชมหมู่บา้นมรดกโลกอย่างเต็มอิม่ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมืองหลวง

ของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็น

หนึง่ในเมอืงมั่งค่ังท ีสุ่ดของยุโรป ซ ึง่มพีรมแดนต ิดเทือกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเร ียเคยเป็นรัฐอิสระ

ปกครองดว้ยกษัตรยิม์าก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จ ึงมีเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทัง้ดา้นศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเล ือ่งช ือ่ ซ ึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมู

ทอด เพรทเซล และเบยีร ์นําชมจตุัรสัมาเร ียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของ

ประวัตศิาสตรแ์ละธุรกจิของนครมวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมอืงทีม่รูีปแบบสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 

เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเท ีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้รํา เมือ่นาฬิกาตบีอกเวลา 11.00 

น. และ 17.00 น. 

ค่ํา        อสิระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั        เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม MERCURE OST MESSE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 7: มวินคิ – ทิทิตเซ ่– โรงงานผลตินาฬกิากุก๊กู – ไฟร์เบรกิ ์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงททิเิซ่ เมอืงรมิทะเลสาปทีตั่ง้อยู่ในเขตป่าดํา (Black Forest) นอกจากเป็น

เมอืงตน้กําเนดิของเคก้แบล็กฟอเรสตร์สเลศิแลว้ ทติเิซ่ ยังเป็นแหล่งผลติ นาฬิกากุ๊กกู ที่ดีท ี่สุดใน

โลก 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ ิน่ (ขาหมูเยอรมนั) 
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บา่ย อสิระใหท้่านชมทัศนยีภาพของทะเลสาบทีม่ฉีากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ท ีเ่รยีกว่า แบล็กฟอเรสต ์

อันมเีหตุมาจากพื้นท ีป่่ามตีน้สนปกคลุมอยู่มากจนแสงแดดไม่สามารถส่องทะลุเขา้ไปขา้งในป่าไดอ้ย่าง

ทั่วถงึ ทําใหเ้มือ่มองจากทีไ่กลๆ จะเห็นป่าเป็นแนวทะมนึทบึ อันเป็นที่มาของชื่อเรียก Black Forest 

หรอื ป่าดํา นัน้เอง ใหท้่านไดม้โีอกาสเขา้ชมโรงงานผลิตนาฬกิากุ๊กกู โดยลักษณะเด่นของนาฬิกา

กุ๊กกูจะตอ้งทําจากไมส้นแกะสลักถ่วงดว้ยตุม้น้ําหนัก มฟัีงกชั์นการทํางานทัง้ตีบอกเวลาบางเรือนมีน

กรอ้ง กล่องดนตร ีตุ๊กตาเตน้รํา และคนเลือ่ยไม ้อันเป็นอาชพีหลักของคนในหมู่บา้นทิท ิตเซ่อ ีกดว้ย 

ท่านสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากโรงงานนาฬิกาไดต้ามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงไฟรเ์บริก ์

(FREIBURG) 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง 

ทีพ่กั     เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม INTERCITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 8: ไฟรเ์บรกิ ์– ชาฟฟ์เฮาเซนิ – นํา้ตกไรน ์– ซูก – ลูเซริน์ – มลิาน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนํ ้าตกไรน์ (RhineFall) 

น้ําตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในยุโรปสวยงามและตืน่ตาตืน่ใจ เกดิจาก แม่น้ําไรนท์ัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 

เมตร จงึเป็นน้ําาตกขนาดใหญ่ทีสุ่ดในยุโรป  อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมความงามของน้ําตกและถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย จากนัน้เดนิทางเขา้สู่เมอืงซุก (Zug) เมอืงทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยู่ทางภาคกลาง

ตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่

ค่อนขา้งต่ําจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ีคนดังสําคัญระดับโลก ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์

คารจ์อดเรยีงรายอยู่ 2 ขา้งทางทีเ่มอืงซุกจนเป็นเรือ่งธรรมดาไปเลย นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร ์น 

(Lucerne) ซึง่เป็นเมอืงท่องเท ีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท ี่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟช่ันของโลก นําทา่น

ถ่ายรูปคู่กับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่

ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมแกลเลอรี ว ิคเตอร์ เอ็ม

มานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่

ท ีสุ่ดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี์ ของกษัตรยิ์วคิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆใน

อติาล ีและอนุสาวรยี์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ท ี่อยู่ใน

บรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า 

ค่ํา         รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม GRAND BARONE DI SASSJ หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที ่9: มลิาน – กรุงเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงมลิาน เพื่อใหท้่านมเีวลาในการทําคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาใน
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การเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.05 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่TG 941 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่9 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 05.55 น.*** 

วนัที่ 10: กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภีาพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นทําการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 
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โปรแกรม : EUROPE CUCKOO ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี 
สวสิ อติาล ี 10 วนั 7 คนื  โดยสายการบนิไทย (TG)  
กําหนดวนัเดนิทาง :  5-14,  19-28 ต.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 68,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 68,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 68,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
68,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  38,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 59,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  37,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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กําหนดวนัเดนิทาง :  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 75,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 75,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ  43,900.- 
ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต่ํากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน 

และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า   

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

 ค่าประกันภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก )์  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ ิม่ 7% 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  
 ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพเิศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกว่า  30 ก.ก.และมากกว่า  1 ช ิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมีค่าที่สูญ

หายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 
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 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมีการปรับขึน้ราคา  

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเชงเกน้ประเทศเชก (ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งชําระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (18 ยูโร) 

 ค่าทปิมคัคุเทศก์จากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวนั : 10 x 3 = 30 ยูโร ) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองควิยื่นวีซ่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม่ือไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้ันที 

4. หากท่านท ีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 

  ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที่น่ังพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิก์าร

เรียกเก็บค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ ิเ์ รียกเก็บค่าใช จ้่ายตามที่ เก ิดขึ้นจร ิง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ี่จะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบ ินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่ มี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้( น้ําหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที่เช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง  

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนท ี ่ 

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเล่ือนการเดนิทางของท่าน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่  

    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบนิ หรือค่าต๋ัวเคร่ืองบนิ (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธ ิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมูต่ํิา 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต  

     และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาทําการอนมุตัวิซี่าประมาณ 10 วนัทําการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS Global (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้
 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืสําหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ชํารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณานํามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  
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***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยู่ตา่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที่ของทางบริษทัให้ทราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ่มเติม 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได้ ข้อกําหนดนี้รวมไปถึงผู้

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ       

(พืน้หลังขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือ

เครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3 หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK 

CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตอ้งสะกดชือ่ใหต้รง

ตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) 

กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน

หลังจากธนาคารออกให ้(สถานทตูอาจขอดสูมุดเงินฝากเลม่จริงของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2สําเนาสมดุบญัชอีอมทรัพย์ของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดือน (รบกวนลูกคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับ

ยอดเงนิในบญัชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดือนตอ้งขอเป็น 

Statement เท่านัน้) 

3.2 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ 

พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2ถา่ยสําเนาสมุดบญัช ีหรือ Statement ยอ้นหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก

ค่าใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งทํา BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น (เป็นบัญชเีดยีวกันกับสําเนา

สมุดบัญช)ี ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ 

– สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาดําเนินงานประมาณ 

3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อสิลาม ธ.อาคาร
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สงเคราะห ์ธ.ออมสิน สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

4 หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบตุําแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มทํางาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้ําว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุํ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสมัพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 
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- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จําเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคํารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอร์มสําหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเชก 
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น) 
 

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. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอํานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................. 

    อีเมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่....................................... ถงึวันที่

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

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยสําเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถูกปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่.................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้
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   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพํานักมีผูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 

 

 


