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รหัสโปรแกรม : 12026 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 HELLO EUROPEAN [ยโุรป 7 ประเทศ]   

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เชก สโลวกั  

ฮงัการ ี ออสเตรยี 9 วนั 6 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 เทีย่วมหานครแหง่แฟช ัน่มลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่โลก 

 พกัเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (Interlaken ) และลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิม 

 ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป 

 ชมจตัรุสัมาเรยีน-พลาสท ์(Marienplatz) จดุเริม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละธรุกจิของนครมวินคิ 

 เดนิเลน่กับเมอืงสวยทีค่ารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) 

 สมัผสัมนตเ์สนห่ข์องกรงุปราก (Prague) ซึง่จะท าใหค้ณุหลงรักแบบไมรู่ล้มื 

 ลอ่งเรอืชมรฐัสภาทีส่ดุแหง่ความสวยงามของกรงุบดูาเปสต ์(Budapest) 

 เขา้ชมพระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace) 

 เมนทูีไ่มพ่ลาด... ฟองดรูช์สี ทีส่วสิ , ขาหมเูยอรมนั ทีเ่ยอรมน ี,เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน ทีเ่ชก ,  

ซุปกลูาซหม ูทีฮ่งัการ ี

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 65,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 
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         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  21-29 ม.ีค. 62 65,900.- 

วนัที ่  7-15 เม.ย. 62 72,900.- 

วนัที ่  11-19 เม.ย. 62 76,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน O O O CITY OBERLAND 

3. กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลเูซริน์ O O O IBIS STYLES CITY 

4. ลเูซริน์ – วาดซุ – เบรเกนซ ์– มวินคิ O O O 

MERCURE 

MUNCHEN 

NEUPERLACH   

5. มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก O O O 
HOLIDAY INN 

CONGRESS 

6. ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา O O O 
HOLIDAY INN  

BRATISLAVA    

7. บราตสิลาวา –  Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ ้าดานูบ   O X O 
NOVOTEL 

BUDAPEST 

8. บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรนุน ์ O O ✈  

9. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรงุเทพฯ – ดไูบ  

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการ

บนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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20.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 373 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.05 น. และถงึดไูบ 

เวลา 00.50 น.***  

วนัที ่2: ดไูบ – มลิาน – ดโูอโมม่ลิาน – อนิเทอรล์าเคน 

00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.45 น.   ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 101 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 03.35 น. และถงึมลิาน 

เวลา 08.15 น.*** 

07.45 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋ว

โมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มนีาคม 2562) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชัน่ของ

โลก น าท่านถา่ยรูปดา้นนอกของมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ย

ศลิปะแบบนโีอโกธคิ ผสมผสานกนั ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย ์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมยั

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ น าท่านชม แกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele 

II) ซึง่นับว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิ์

วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยคุ

เรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอืลโีอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

กลางวนั         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาลี – สวติเซอร์แลนด์ เพื่อเดนิทางสู่เมอืงอนิเทอรล์าเคน 

(Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็ก ๆ  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากจากสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต 

,เครือ่งหนัง,มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: กรนิเดอวาลด ์– จงุเฟรา – ลเูซริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็นทีต่ัง้สถานี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา(Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุง

เฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติ

ยอดเขาจงุเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อด

เขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 

สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลัก

ใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 
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บา่ย พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier 

ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่มค่วรพลาด

กบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ ้า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุน

เนนิ(Lauterbrunnen)   จากน ัน้เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม

อนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละ

ชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิ จากเหตุการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 

(Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อัน

งดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดในยโุรป สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4: ลเูซริน์ – วาดซุ – เบรเกนซ ์– มวินคิ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงวาดซุ (Vaduz) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์(Liechtenstein) เป็น

ประเทศเล็กๆ มพีืน้ทีเ่พยีง 160 ตารางกโิลเมตรเท่านัน้ ประชากรทัง้ประเทศเพยีงแค่เกอืบ 4 หมืน่คน 

ตัง้อยูใ่นทวปียโุรปกลางเต็มไปดว้ยภเูขาสงู มพีรมแดนดา้นตะวันออกตดิกับออสเตรยีและดา้นตะวันตก

ตดิกบัสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นทีน่ยิมของนักเลน่กฬีาฤดหูนาว น าทา่นชมเมอืงวาดซุ (Vaduz) เป็นเมอืง

หลวงของประเทศและเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาแหง่ชาต ิเมอืงตัง้อยูร่มิแมน่ ้าไรน ์ทีม่ปีระชากรราว 5,100 คน 

น าทา่นสูจ่ดุชมววิเมอืงละถา่ยรปูคูก่บัปราสาทวาดซุ (Vaduz Castle) ปราสาททีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาสงู

ชนัในยา่นใจกลางเมอืง โดยปราสาทแห่งนี้ยังเป็นทีพั่กของพระบรมวงศานุวงศแ์ห่งลคิเทนสไตน์ตัง้แต่

อดตีจนถงึปัจจบุนั ตัวปราสาทนัน้สรา้งตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่12 กอ่นทีจ่ะมกีารบรูณะและตอ่เตมิในปีค.ศ. 

1904 และตน้ศตวรรษที ่1930 ปัจจุบันตัวปราสาทนัน้ไมเ่ปิดใหส้าธารณะทั่วไปเขา้ชม จากนัน้น าท่าน

เขา้สูร่า้น Huber รา้นนาฬกิาและเครือ่งประดับชือ่ดัง แหล่งรวมนาฬกิาชัน้น ามากมายและเรยีกไดว้่ามี

ยีห่อ้ชัน้น าครบมากทีส่ดุแห่งหนึง่เลยทเีดยีว อาท ิเชน่ 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 และพลาดไม่ไดก้ับการประทับตราในเล่มหนังสอืเดนิทาง (Passport 

Stamp ) เหมอืนเวลาท่านเดนิทางผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทีน่ี่ไดรั้บการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการ 

ใหบ้รกิารประทับตราเป็นทีร่ะลกึวา่ทา่นไดเ้ดนิทางมาถงึประเทศลกิเตนสไตนแ์หง่นีแ้ลว้   จากนัน้น าทา่น

เดนิทางสูเ่มอืง   เบรเกนซ ์(Bregenz) ประเทศออสเตรยี เมอืงทีส่วนงามอกีเมอืงนงึ ตัง้อยูป่ลายสดุ

ดา้นตะวันออกของทะเลสาบคอนสตนัซ ์(Lake Constance ) ทะเลสาบน ้าบรสิทุธิใ์หญเ่ป็นอนัดับ 3 ของ

ยโุรปกลาง 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมวินคิ (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมอืงหลวง

ของรัฐบาวาเรยี ยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบรูก์) และเป็น

หนึง่ในเมอืงทีม่ัง่คั่งทีส่ดุของยโุรป น าชมจตัรุสัมาเรยีนพลาสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั ้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มี

หอระฆังสงู 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตี

บอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. และเชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ เชน่ เครือ่งเหล็กตราตุ๊กตา

คู ่เป็นตน้ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั) 
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก MERCURE MUNCHEN NEUPERLACH  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: 
มวินคิ – คารโ์ลว ีวาร ี– ปราก 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่สปาทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของสาธารณรัฐเชก็ เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจบุนัเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสขุภาพตามความเชือ่ทีม่มีาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดืม่น ้าแร่ซ ึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พเิศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้        พอรซ์เลนทีม่ปีาก

ยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเีมยีน) 

บา่ย จากนัน้เชญิเดนิเล่นตามอัธยาศัยถ่ายรูปกับเมอืงนอ้ยน่ารัก หรือ เลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึ ไดเ้วลา

สมควร น าคณะเดนิทางสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรัฐเชก็ อดตีเมอืงหลวง

ของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี  ซงึไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแหง่ปราสาท และโรมแหง่อดุรทศิ    

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN CONGRESS หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่6: 
ปราก – ปราสาทปราก – บราตสิลาวา 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเขา้ชมปราสาทแหง่ปราก (Prague Castle) ทีส่รา้งขึน้อยูบ่นเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที ่

9 ในสมัยเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์ Premyslids ซึง่ปัจจุบันเป็นท าเนียบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1918 ชมมหาวหิาร เซนตว์ติสุ (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

โกธคิในสมยัศตวรรษที ่14     นับวา่เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงปร๊าก ซึง่พระเจา้ชารล์

ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพของกษัตรยิส์ าคัญในอดตี เชน่ พระเจา้

ชารล์ที ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิเิลีย่นที ่2 เป็นตน้ แลว้ชมพระราชวงัหลวง 

(Royal Palace) ทีเ่ป็นหนึง่ในสว่นทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทับของเจา้ชายโบฮเีมยีน

ทัง้หลาย จากน ัน้น าท่านเดนิผ่านบนสะพานชารล์ส ์(Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้ม

แมน่ ้าวัลตาวา ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบญุทีต่ัง้อยูส่องขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์แลว้ชมสะพาน

หอคอย, ประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมอืงหลังเกา่ มี

จดุเดน่คอื นาฬกิาดาราศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีต่บีอกเวลาทกุๆชัว่โมง   

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย ชว่งบ่ายมเีวลาใหท้่านอสิระเลือกซือ้สนิคา้ต่างๆมากมายในย่านเมอืงเก่า มทีัง้สนิคา้ของฝากทีร่ะลกึ 

รวมทัง้รา้นคา้แฟชัน่ชัน้น า อาท ิเชน่ Louis Vitton, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Burberry, Rimowa 

Shop, Dior, Nespresso ฯลฯ จากนัน้น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงบราตสิลาวา่ (Bratislava) เมอืง

หลวงและเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศสโลวกั ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าดานูบทีบ่รเิวณพรมแดนของ  สโลวัก 

ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรัฐเชก็ 
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ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั         เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOLIDAY INN BRATISLAVA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่7: บราตสิลาวา –  Outlet – บดูาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบู 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระช ้

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

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

มากมาย *** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติย์

ในวนัน ัน้ ทางบรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

กลางวนั       อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านยา่นเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู ่กรุงบูดาเปสต ์(Budapest)  เมอืง

หลวงของ  ประเทศฮงัการี (Hungary)  ซึ่งไดช้ื่อว่า เ ป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามดว้ย

ศลิปวัฒนธรรมของชนหลายเชือ้ชาตทิีม่ ี      อารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนาน

นามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่แมน่ ้าดานูบ”  ชมเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอันดับโลกดว้ยทัศนียภาพบนสองฝ่ัง

แม่น ้าดานูบ ชมจตัุรสัวรีบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝ่ังเปสต ์ทีต่ัง้ของ Millenary Monument 

อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้ฉลอง 1,000 ปี แหง่ชยัชนะของชาวแมกยาร ์น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้ดานบูอนัเลอืง

ชือ่ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ัง้เรยีงรายกนัอยู ่2 ฟาก

ฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาท ิอาคารรัฐสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบโกธคิ บนตัวอาคารประกอบดว้ยยอดสงูถงึ 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม สะพานเชน สะพาน

ถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแมน่ ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาวอังกฤษ เหล็ก

ทุกชิน้ทีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเชน่กัน (การลอ่งเรอืข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 

โดยเฉพาะในช่วงฤดุหนาว น า้ในแมน่ า้อาจกลายเป็นน า้แข็ง จนไม่สามารถล่องเรอืได ้ทาง

บรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 10 ยโูรตอ่ทา่น)    

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร พืน้เมอืง (ซุปกลูาซหม)ู 

ทีพ่กั       เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL BUDAPEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8: บดูาเปสต ์– เวยีนนา – พระราชวงัเชนิบรนุน ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู ่กรุงเวยีนนา (Vienna) เมอืงหลวงของประเทศออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทาง

ธรรมชาตขิองทวิเขาสงู และพืน้ทีอ่นัเขยีวชอุม่ของ    ป่าไมแ้หง่ออสเตรยี 

กลางวนั        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าเขา้ชมความงดงามของ พระราชวงัเชนิบรนุน ์(Schoenbrunn Palace)  แหง่ราชวงศฮ์บัสบวรก์ 

ซึง่มปีระวัตกิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้

ใหมอ่ยา่งสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปีค.ศ.1744 - 1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวัง

ฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรง และพลับพลาทีป่ระทับ ซึง่ไดรั้บการตกแต่งอยา่งวจิติรบรรจง

สวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส จากนัน้เชญิช๊อปป้ิงสนิคา้เครือ่งแกว้สวาร็อฟสกี ้หรอื

สนิคา้นานาชนดิ อาทเิชน่ Louis Vitton, Gucci, รา้นนาฬกิา Bucherer, สนิคา้เสือ้แฟชัน่ทันสมัย เชน่ 

Zara, H&M ฯลฯ และสนิคา้ของฝากเชน่ ช๊อคโกแลตโมสารท์ หรอืแวะชมิของหวานทีร่า้น THE 

DEMEL รา้นเบเกอรร์ีแ่ละช๊อคโกแลตทีเ่ก่าแก่ เริม่กจิการตัง้แต่ปี 1786 ในย่าน ถนนคารน์ทเ์นอร ์

(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 
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 ไดเ้วลาอันสมควร น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเวทชาท เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท า  คนืภาษ ี

(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

21.45 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 126 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ 7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 22.45 น. และถงึดไูบ 

เวลา 06.20 น.*** 

วนัที ่9: ดไูบ - กรงุเทพฯ   

06.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่7 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.40 น. และถงึ

กรงุเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

18.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตให ้

เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทาง

ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : HELLO EUROPEAN [ ยโุรป 7 ประเทศ] 

อติาล ี สวติเซอรแ์ลนด ์ เยอรมน ี เชก สโลวกั  ฮงัการ ี ออสเตรยี 9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   21-29 ม.ีค. 62   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 65,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 65,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   47,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   7-15 เม.ย. 62    

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 72,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 72,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 72,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
72,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   47,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   11-19 เม.ย. 62     

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพ่ักคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ   51,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

 เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการ

บนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 

3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (16 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (27 ยโูร) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 
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เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้ง

ขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บคา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 
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     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

     และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
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- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้
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บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


