อิตาลี สวิตเซอรแลนด เยอรมนี เช็ก
สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย

9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส (EK)

นํ า ท า นเดิ น ทางกั บ สายการบิ น เอมิ เ รตส (Emirate Airline) อั น สุ ด หรู สู ม หานครแห ง แฟชั่ น มิ ล าน
(Milan) เมื อ งหลวงแห ง แฟชั่ น โลก เต็ ม อิ่ ม กั บ ดิ น แดนที่ มี ธ รรมชาติ อั น งดงามที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ของโลกที่
สวิต เซอร แลนด พัก เมื องอิน เทอรลาเกน (Interlaken) และลู เซิ รน (Lucerne) เมือ งท องเที่ย วยอดนิย ม
พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค เดินเลนกับเมืองสวยที่
คารโลวี วารี (Karlovy vary) สัมผัสมนตเสนหของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทําใหคุณหลงรักแบบไมรูลืม
ล อ งเรื อ ชมรั ฐ สภาที่ สุ ด แห ง ความสวยงามของกรุ ง บู ด าเปสต (Budapest) เข า ชมพระราชวั ง เชิ น บรุ น น
(Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโดงดังของออสเตรีย
กําหนดการเดินทาง

27 ก.ย.-5 ต.ค. 2559

12-20, 18-26, 20-28 ต.ค., 27 ต.ค.-4 พ.ย. 2559
8-16, 22-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-8 ธ.ค. / 7-15 ธ.ค. 2559
[เทศกาลปใหม]

25 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 2560
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วันแรกของการเดินทาง
18.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอ มกั น ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหว างประเทศประตู 9
เคานเตอร T สายการบินเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก

21.25 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK373
***คณะที่เดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 20.35 น.

วันที่สองของการเดินทาง

ดูไบ – มิลาน – ดูโอโมมิลาน – อินเทอรลาเคน

00.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

03.40 น.

ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK 101
***คณะที่เดินทางตั้งแต 8 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 03.45 น. และ
ถึงมิลาน เวลา 07.45 น.

08.25 น.

ถึง สนามบิ นมิล าโนมั ลเปนซา เมือ งมิลาน ประเทศอิต าลี (เวลาทองถิ่นช า
กวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่ว โมง) นําท านผานดานตรวจคนเขาเมืองและ

ระยะทาง 50 กม.
ใชเวลาประมาณ
40 นาที

ศุลกากร จากนั้นเดินทางสูตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดวา เปนเมือง
หลวงแหงแฟชั่นของโลก นําทานชมมหาวิหารแหงเมืองมิลาน (Duomo di
Milano) ที่สรางดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันนา
อัศ จรรย ของสถาป ต ยกรรมแบบตะวันตกสมั ยฟ นฟู ศิ ล ปวิ ท ยาการ นํ า ท า นชม
แกลเลอรี วิคเตอร เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่ง
นับวาเปนชอปปงมอลลที่สวยงาม หรูหราและเกาแกที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย
ของกษัตริยวิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตางๆในอิตาลี
และอนุสาวรียของศิลปนชื่อดังในยุคเรเนซองสอีก 1 ทาน คือลีโอนารโด ดารวินซี่
ที่อยูในบริเวณ ดานหนาของโรงละครสกาลา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเดินขามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอรแลนด เพื่อเดินทางสูเมือง ระยะทาง 293 กม.
ใชเวลาประมาณ
อินเทอรลาเคน (Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระ

4.30 ช.ม.

ให ท า นได สั ม ผั ส บรรยากาศและธรรมชาติ แ บบสวิ ต เซอร แ ลนด ใ นเมื อ งเล็ ก ๆ
จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของฝากจากสวิส เชน ช็อคโกแลต ,เครื่อง
หนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ฟองดูรชีส)
นําคณะเขาสูที่พก
ั CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

กรินเดอวาลด – จุงเฟรา – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม
และยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.
2001

องค ก ารยู เ นสโกประกาศให ย อดเขาจุ งเฟรา เป นพื้ นที่ ม รดกโลกทาง
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ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขา
จุงเฟราที่มี ความสูงกวาระดับน้ํา ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ 3,454 เมตร ระหวา ง
เส นทางขึ้ น สู ยอดเขาท า นจะได ผ า นชมธารน้ํ า แข็ ง ที่ มี ข นาดใหญ จ นถึ ง สถานี
รถไฟจุ ง เฟรายอร ค (Jungfraujoch) สถานี ร ถไฟที่ อ ยู สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป
(Top of Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยู
ใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง

บาย

พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่
ระดั บ ความสู งถึ ง 3,571 เมตร สามารถมองเห็ นไดก ว า งไกลที่ ถึ งชายแดนสวิ ส
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป
ยาวถึ ง 22 ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไม เ คยละลาย อิ ส ระให ท า นได
สนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ ไ ม ค วรพลาดกั บ การส งโปสการ ด โดยที่ ทํ า การไปรษณี ยที่ สู งที่ สุ ด ใน
ยุโรป

นํ าคณะเดิ นทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ําเส นทางเดิ ม ใหทา นได ชมวิ ว

ทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมื องลาวทเ ทอบรุนเนิ น
(Lauterbrunnen)

จากนั้ น เดิ น ทางสู เ มื อ งลู เ ซิ ร น (Lucerne) เมื อ ง

ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบ

ระยะทาง 80 กม.
ใชเวลาประมาณ
1.30 ช.ม.

และขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)
ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ
ของทหารสวิส จากเหตุการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพาน
ไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พก
ั IBIS STYLES LUZERN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

ลูเซิรน – วาดุซ – เบรเกนซ – มิวนิค

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นออกเดิ นทางสู เ มื อ งวาดุ ซ (Vaduz) เมื อ งหลวงของประเทศ ลิ ก เตน
สไตน (Liechtenstein) เปนประเทศเล็กๆ มีพื้นที่เพียง 160 ตารางกิโลเมตร
เทานั้ น ประชากรทั้ งประเทศเพียงแค เกือ บ 4 หมื่นคน ตั้งอยูในทวีปยุ โรปกลาง

ระยะทาง 131 กม.
ใชเวลาประมาณ
2.30 ช.ม.

เต็มไปดวยภูเขาสูง มีพรมแดนดานตะวันออกติดกับออสเตรียและดานตะวันตกติด
กั บ สวิ ต เซอร แ ลนด และเป น ที่ นิ ย มของนั ก เล น กี ฬ าฤดู ห นาว ชมเมื อ งวาดุ ซ
(Vaduz) เป นเมื อ งหลวงของประเทศและเป นที่ ตั้ งของรั ฐ สภาแห งชาติ เมื อ ง
ตั้งอยู ริมแม น้ําไรน ที่มี ประชากรราว 5,100

คน จากนั้นนําทา นเดินทางสู เมือ ง

เบรเกนซ (Bregenz) ประเทศออสเตรีย เมืองที่สวนงามอีกเมืองนึง ตั้งอยูปลาย
สุดดานตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ (Lake Constance ) ทะเลสาบน้ํา

ระยะทาง 54 กม.
ใชเวลาประมาณ
45 นาที

บริสุทธิ์ใหญเปนอันดับ 3 ของยุโรปกลาง
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองมิวนิค (Munich) อยูทางใตของประเทศเยอรมนี
และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ
(รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดของยุโรป นําชม
จัตุรัสมาเรียนพลาสท (Marienplatz) ถือวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตร
และธุ ร กิ จ ของนครมิ ว นิ ค บริ เ วณนี้ เ ป น ที่ ตั้ ง ของศาลาว า การเมื อ งที่ มี รู ป แบบ
สถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ใช
เวลาสร า งถึ ง 42 ป มี ห อระฆั งสู ง 85 เมตร ซึ่ ง จะมี นั ก ท อ งเที่ ยวรอคอยเฝ า ชม
ตุกตาไขลานที่จะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น.
และเชิญทานเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก เชน เครื่องเหล็กตราตุกตาคู เปนตน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พก
ั MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

มิวนิค – คารโลวี วารี – ปราก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําเดินทางโดยรถโคชสู เมืองคารโลวี วารี (Karlovy vary) ที่ไดชื่อวาเปน
เมืองแหงสปาที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เปนเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกวา
เปนศูนยกลางบําบัดโรคภัยตางๆ นําเดินชมเมืองคารโลวี วารี ซึ่งปจจุบันเปนที่

ระยะทาง 297 กม.
ใชเวลาประมาณ
3.30 ช.ม.

นิยมของผูคนทั่วโลกที่จะมาใชบริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแตสมัย
โบราณ เชิ ญ ทดลองดื่ ม น้ํ า แร ซึ่ ง ต อ งดื่ ม กั บ แก ว พิ เ ศษโดยเฉพาะ เป น แก ว
พอรซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ํา
เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เปดสไตลโบฮีเมียน)
จากนั้นเชิญเดินเลนตามอัธยาศัยถายรูปกับเมืองนอยนารัก หรือ เลือกซื้อสินคา

ระยะทาง 120 กม.

ของที่ระลึก ไดเวลาสมควร นําคณะเดินทางสูกรุงปราก (Prague) เมืองหลวง

ใชเวลาประมาณ

ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึง

2 ช.ม.

ไดสมญานามมากมาย เชน นครแหงปราสาท และโรมแหงอุดรทิศ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําคณะเขาสูที่พก
ั HOLIDAY INN CONGRESS HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินผานบนสะพานชารลส (Charles Bridge) สะพานเกาแก
ขามแมน้ําวัลตาวา ชมรูปปนโลหะของเหลานักบุญที่ตั้งอยูสองขางราวสะพานกวา
30 องค แลวชมสะพานหอคอย, ประตูเมืองเกา “Powder Gate” ขอบเขตเมืองใน
สมั ย โบราณ, ศาลาว า การเมื อ งหลั ง เก า มี จุ ด เด น คื อ นาฬิ ก าดาราศาสตร
(Astronomical Clock) ที่ตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง นําเขาชมปราสาทแหง
ปราก (Prague Castle) ที่สรางขึ้นอยูบนเนินเขาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษที่ 9
ในสมั ย เจ า ชาย Borivoj แห ง ราชวงศ

Premyslids ซึ่ ง ป จ จุ บั น เป น ทํ า เนี ย บ

ประธานาธิ บ ดี ม าตั้ ง แต ป ค.ศ.1918 ชมมหาวิ ห าร เซนต วิ ตุ ส
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Cathedral) อั น งามสง า ด ว ยสถาป ต ยกรรมแบบโกธิ ค ในสมั ย ศตวรรษที่ 14
นับวาเปนมหาวิหารสไตลโกธิคที่ใหญที่สุดในกรุงปราก

ซึ่งพระเจาชารลที่ 4

โปรดใหสรา งขึ้นในป ค.ศ.1344 ภายในเปนที่ เก็บพระศพของกษั ตริยสํ าคัญใน
อดีต เชน พระเจาชารลที่ 4, พระเจาเฟอรดินานดที่ 1 และ พระเจาแมกซิมิเลี่ยน
ที่ 2 เปนตน แลวชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เปนหนึ่งในสวนที่
เกาแกที่สุดของปราสาท ใชเปนที่ประทับของเจาชายโบฮีเมียนทั้งหลาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

ชว งบ า ยมี เวลาใหท า นอิ สระเลื อกซื้ อสิ นค า ตา งๆมากมายในยา นเมื องเกา มี ทั้ ง ระยะทาง 355 กม.
สินคาของฝากที่ระลึก รวมทั้งรานคาแฟชั่นชั้นนํา อาทิ เชน Louis Vitton ,Gucci, ใชเวลาประมาณ
Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa Shop,Dior, Nespresso ฯลฯ 4.30 ช.ม.
จากนั้นนําเดินทางโดยรถโคชสู กรุงบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวง
และเมื อ งที่ ใ หญ ที่ สุ ด ของประเทศสโลวั ค

ตั้ งอยู ริ มฝ งแม น้ํา ดานู บ ที่ บ ริ เ วณ

พรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกลกับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําคณะเขาสูที่พก
ั FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA หรือเทียบเทา

บราติสลาวา – Outlet – บูดาเปสต – ลองเรือแมน้ําดานูบ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf

ระยะทาง 40 กม.

ให เ วลาท า นได อิ ส ระช อ ปป ง สิ น ค า แบรนด เ นมมากมาย อาทิ เช น GUCCI,

ใชเวลาประมาณ

BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS,

45 นาที

GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
*** เนื่องจาก OUTLET จะปดทําการในวันอาทิตย ถาหากคณะใดตรงกับ
วันอาทิตยในวันนั้น ทางบริษัทขอสลับโปรแกรมไปในวันถัดไปแทน***
เที่ยง
บาย

อิสระอาหารกลางวัน
นําทานเดินทางโดยรถโคชผานยานเกษตรกรรมขามพรมแดนสู กรุงบูดาเปสต
(Budapest)

เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งไดชื่อวาเปน

เมื อ งที่ ทั น สมั ย และสวยงามด ว ยศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชนหลายเชื้ อ ชาติ ที่ มี

ระยะทาง 190 กม.
ใชเวลาประมาณ
3.30 ช.ม.

อารยธรรม รุงเรืองมานานกวาพันป ถึงกับไดรับการขนานนามวาเปน “ไขมุกแหง
แมน้ําดานูบ” ชมเมืองที่ไดชื่อวางดงามติดอันดับโลกดวยทัศนียภาพบนสองฝง
แม น้ํา ดานูบ ชมจั ตุ รัส วี รบุ รุษ

(Heroes’

Square) บนฝ งเปสต ที่ ตั้ งของ

Millenary Monument อนุสาวรียที่สรางขึ้นฉลอง 1,000 ป แหงชัยชนะของชาว
แมกยาร นําทานลองเรือแมน้ําดานูบอันเลืองชื่อ ชมความงามของทิวทัศนและ
อารยธรรมฮังการีในชวง 600-800 ปมาแลวที่ตั้งเรียงรายกันอยู 2 ฟากฝง ชม
ความตระการตาของอาคารตางๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเปนที่ร่ําลือ ดวย
สถาป ต ยกรรมแบบโกธิ ค บนตั ว อาคารประกอบด ว ยยอดสู ง ถึ ง 365

ยอด

นอกจากนี้ทานจะไดชม สะพานเชน สะพานถาวรแหงแรกที่สรางขามแมน้ําดานูบ
โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใชใน
การสรางไดถูกนํามาจากประเทศอังกฤษเชนกัน (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพ
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อากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดุหนาว น้ําในแมน้ําอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไม
สามารถลองเรือได ทางบริษัทขอคืนเงินจํานวน 10 ยูโรตอทาน)
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร พื้นเมือง (ซุปกูลาซหมู)
นําคณะเขาสูที่พัก NOVOTEL BUDAPEST HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่แปดของการเดินทาง
เชา

บูดาเปสต – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า เดิ น ทางโดยรถโค ช สู กรุ ง เวี ย นนา (Vienna) เมื อ งหลวงของประเทศ

ระยะทาง 220 กม.

ออสเตรี ย ผ า นชมเส นทางธรรมชาติ ของทิ ว เขาสู ง และพื้นที่ อั นเขี ยวชอุ ม ของ

ใชเวลาประมาณ

ปาไมแหงออสเตรีย
เที่ยง

3.30 ช.ม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเขาชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน (Schoenbrunn Palace)
แหงราชวงศฮับสบวรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาตั้งแตกลางคริสตศตวรรษที่ 16
และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยางสงางามดวยจํานวนหองถึง
1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใชเปนพระราชวังฤดูรอน ชมความ
โออาของทองพระโรง และพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับการตกแตงอยางวิจิตร
บรรจงสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝรั่งเศส จากนั้นเชิญชอปปงสินคา
เครื่องแกวสวาร็อฟสกี้ หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, ราน
นาฬิกา Bucherer ,สินคาเสื้อแฟชั่นทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯลฯ และสินคา
ของฝากเชน ชอคโกแลตโมสารท หรือแวะชิมของหวานที่ราน THE DEMEL
ร า นเบเกอร รี่ และช อ คโกแลตที่ เ ก า แก เริ่ ม กิ จ การตั้ งแต ป 1786 ในย า น ถนน
คารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา

18.00 น.

นําคณะเดินทางสู สนามบินเวทชาท เพื่อใหทานมีเวลาในการทํา

คืนภาษี

(Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือ กซื้อ สินคาในร านค าปลอดภาษี
ภายในสนามบิน
22.45น.

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 126
***คณะที่เดินทางตั้งแต 3 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 22.00 น. และ
ถึงดูไบ เวลา 06.40 น.

วันที่เกาของการเดินทาง

ดูไบ – กรุงเทพฯ

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพือ
่ รอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสูส
 นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
***คณะที่เดินทางตั้งแต 3 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 09.35 น. และ
ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.

19.15 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่
เมื องนั้ น มี ก ารจั ด งาน TRADE

FAIR ฯลฯ ไปเข าพั ก เมื องที่ใกล เคี ย งแทน และ โปรแกรมอาจมี ก าร

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ

โปรแกรม : อิตาลี สวิตเซอรแลนด เยอรมนี
เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน
โดยการบิน เอมิเรตส (EK)
กําหนดการเดินทาง

27 ก.ย.-5 ต.ค. 2559
อัตรา
คาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

70,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

70,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ
ในกรณีทม
ี ีวีซา
 แลวหรือดําเนินการยื่นวีซาเอง

9,500.70,900.70,900.20,000.3,500.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **
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กําหนดการเดินทาง

12-20, 18-26, 20-28 ต.ค., 27 ต.ค.-4 พ.ย. 2559
8-16, 22-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-8 ธ.ค. / 7-15 ธ.ค. 2559
อัตรา
คาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

71,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

71,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

9,500.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

71,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน

71,900.-

(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

20,000.-

ในกรณีทม
ี ีวีซา
 แลวหรือดําเนินการยื่นวีซาเอง

3,500.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
80,000.-

(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

กําหนดการเดินทาง

[เทศกาลปใหม]

25 ธ.ค.-2 ม.ค. 2560 / 30 ธ.ค.-7 ม.ค. 2560

คาบริการ

อัตรา

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

77,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

77,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ
ในกรณีทม
ี ีวีซา
 แลวหรือดําเนินการยื่นวีซาเอง

9,500.77,900.77,900.28,000.3,500.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **
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อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวน
ั เดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต
 อ
จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงือ
่ นไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาคาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงือ
่ นไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
**

ลู ก คา ท า นใดสนใจ...ซื้อ ประกั นการเดิ นทางสํ า หรั บ ครอบคลุ ม เรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข อ มู ล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาธรรมเนียมวีซา เขาประเทศเชงเกน
10. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
11.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ , คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 20 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย
(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอคน ตอวัน : 9 x 2 = 18 ยูโร หรือ ประมาณ 900 บาท)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
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เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซา ในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเหต

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิ จ ารณาวี ซา เป นดุ ล ยพิ นิ จ ของสถานทู ต มิ ใ ช บ ริ ษัท ทั ว ร การเตรี ยมเอกสารที่ ดี และถู ก ต อ งจะช ว ยให ก าร
พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง
บริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขาง
นานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สํา หรั บผู เ ดินทางที่ศึ กษาหรื อทํ างานอยูต างประเทศ จะต องดํ าเนินเรื่อ งการขอวี ซา ด วยตนเองในประเทศที่ ต น
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตา่ํ กวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผู
เดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัท
ดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทาง
ไมครบตามจํานวนที่บริษท
ั ฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเ ดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทา นจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ

คาธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณี วี ซ า ผ า นแล ว แจ ง ยกเลิ ก ก อ นหรื อ หลั ง ออกตั๋ ว โดยสาร บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ไม คื นค า ทั ว ร
ทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
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ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมี
อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออม
ทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น(รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ
Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6
เดือน(ของผูที่ออกคาใชจา ย)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุ
ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่
โฉนดที่ดิน เปนตัน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)
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6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝาย
ใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม

GO3: I-CH-DE-CZ-SLO-H-A 9D 6N (EK) rev14072016

หนา 14 จาก 16
www.goholidaytour.com

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

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

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..…
11. ที่อยูของผูขอวีซา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ
่ ยูของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบ
ั ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่............................................
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15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

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

16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ..................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

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

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผจ
ู ัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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