
 

  

 
 

LAKE, CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE 

ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี10 วนั 7 คนื 
                          โดยสายการบนิไทย  

 
 

 



 

    เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค ่า 

โรงแรมที่พกั  
หรอื เทียบเท่า 

1. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2. 
กรุงเทพฯ – เวยีนนา – พระราชวังเชนิบรุนน ์– บูดาเปสต ์ 
– ล่องเรอืแม่น ้าดานูบ 

✈ O O MERCURE BUDA 

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

4. บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก O O O INTERNATIONAL 

5. ปราก – คารโ์ลว ีวาร ี– เชสกีค้รุมลอฟ  O O O MYLN 

6. 
เชสกีค้รุมลอฟ – ฮัลสตัท – ล่องเรอืทะเลสาปทีเ่มอืงฮัลสตัท –  
ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่จุดชมววิ SKY WALK – ซาลสบ์วรก์     

O O O HOLIDAY INN CITY 

7. ซาลสบ์วรก์ – อนิสบ์รูก - ฟุสเซ่น O X O LUITPOLD PARK 

8. ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ O O X 
MERCURE 
NEUPERLACH SUD 

9. มวินคิ – กรุงเทพฯ O ✈ ✈  

10 กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง   
วนัที่ 1 กรุงเทพฯ   

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประตู 4 

แถว H พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวงัเชินบรุนน ์– บูดาเปสต ์– ลอ่งเรอืแมน่ า้ดานูบ 

01.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเวยีนนา โดยเทีย่วบนิที ่TG 936 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่ 28 พ.ย.61 เป็นตน้

ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.30 น. และถงึกรุงเวยีนนา เวลา 07.00 น.*** 

07.15 น. ถงึสนามบนิเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ั่วโมง 

และจะเปลี่ยนเป็น 6 ช ัว่โมงในวนัที ่28 ตุลาคม 2561) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง  จากนั้นพา

ท่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

ผา่นชมโรงละครโอเปรา่ ท ีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ท ี ่2 และเปิดใหม่อ ีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวงัฮอฟเบิร ์ก (HOFBURG 

PALACE) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของราชส านักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 

จนถึงตน้คริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นน าชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S 

CATHEDRAL) สัญลักษณ์ของกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คาร์ล

ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแกบ้นต่อ

ความทุกขย์ากของประชาชน จากนั้นน าเขา้ชมความงดงาม

ของ พระราชวงัเชนิบรุนน ์(SCHOENBRUNN PALACE) 

แห่งราชวงศฮ์ัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสรา้งมาตั้งแต่กลาง

ครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระนางมาเรยี เทเรซ่า ใหส้รา้ง

ขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่าง

ปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเ้ป็นพระราชวังฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่า

ของทอ้งพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรั้บการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ ้

พระราชวังแวรซ์ายสข์องฝร่ังเศส 



 

 กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมือง

หลวงของ ประเทศฮงัการ ี(HUNGARY) ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงทีท่ันสมัยและสวยงามดว้ยศลิปวัฒนธรรม

ของชนหลายเชือ้ชาตทิ ีม่อีารยธรรม รุ่งเรอืงมานานกว่าพันปี ถงึกับไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่ง

แม่น ้าดานูบ” ชมเมืองที่ไดช้ื่อว่างดงามติดอันดับโลกดว้ย

ทัศนยีภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่าน ล่องเร ือแม่น ้า

ดานูบอนัเลื่องชือ่ ชมความงามของทวิทัศนแ์ละอารยะธรรม

ฮังการใีนช่วง 600-800 ปีมาแลว้ทีตั่ง้เรยีงรายกันอยู่ 2 ฟากฝ่ัง 

ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่ง

งดงามเป็นทีร่ ่าลอื ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคาร

ประกอบดว้ยยอดสูงถ ึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะไดช้ม 

สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วศิวกรชาว

อังกฤษ เหล็กทุกชิน้ท ีใ่ชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน    

ค ่า      รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ซุปกูลาซหมู) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั MERCURE BUDA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 3 บูดาเปสต ์– OUTLET – บราตสิลาวา   

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชม บรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปดา้นนอก

ของอาคารพระราชวังโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (MATTHIAS CHURCH) ซึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีจั่ดพิธสีวมมงกุฎใหก้ษัตรยิ์มาแลว้หลายพระองค ์ชือ่โบสถม์าจากชือ่กษัตรยิ์แมทเธียส  ซึ่ง

เป็นกษัตรยิ์ท ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก  และยังเป็นกษัตรยิ์ผูท้รงสรา้งสิง่ก่อสรา้งที่งดงามในเมืองหลวง

ต่างๆ อกีมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลน์โีอ-โกธกิ  หลังคาสลับสสีวยงามอันเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที่ 15 

ถัดจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยี์ของพระเจา้สตเีฟ่นที ่1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่งดงามของ

ศตวรรษที ่11 อยู่หนา้ ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมววิเหนอืเมอืงบูดาที่ท่าน

สามารถชมความงามของแม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดป้ีอมแห่งนีส้รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮัง

กาเรยีน  

กลางวนั        อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงปารน์ดอร์ฟ เพื่อน าท่านสู่ MCARTHURGLEN DESIGNER OUTLET 

IN PARNDORF  ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, 

HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,  

OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เนือ่งจาก OUTLET จะปิดท าการในวนัอาทติย ์ถา้หากคณะใดตรงกบัวนัอาทติยใ์นวนัน ัน้ ทาง

บรษิทัขอสลบัโปรแกรมไปในวนัถดัไปแทน*** 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก HOLIDAY INN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 4    บราตสิลาวา – ปราก – ปราสาทปราก 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมอืงหลวงของประเทศสาธารณรฐัเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกยี ซงึไดส้มญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทศิ    

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  



 

บา่ย น าเขา้ชม ปราสาทแหง่ปราก (PRAGUE CASTLE) ที่

สรา้งขึน้อยู่บนเนนิเขาตัง้แต่สมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 9 ในสมัย

เจา้ชาย BORIVOJ แห่งราชวงศ ์PREMYSLIDS ซึ่งปัจจุบัน

เป็นท าเนยีบประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปี ค.ศ.1918 ชม มหา

วหิารเซนตว์ตุิส (ST.VITUS CATHEDRAL) อันงามสง่า

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมัยศตวรรษที่ 14  นับว่า

เป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงปราก ซึง่พระเจา้

ชารล์ท ี ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บ

พระศพของกษัตรยิ์ส าคัญในอดตี เช่น พระเจา้ชารล์ท ี ่4, พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ ี ่1 และ  พระเจา้แมกซิมิ

เลีย่นที ่2 เป็นตน้ (กรณีมพีธิภีายในมหาวหิาร อาจไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม พระราชวงั

หลวง (ROYAL PALACE) ทีเ่ป็นหนึง่ในส่วนทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นที่ประทับของเจา้ชาย

โบฮเีมยีนทัง้หลาย แลว้เดนิชมยา่นชา่งทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึง่ปัจจุบันมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 

วางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน ัน้น าทา่นเดินเล่นบน สะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพาน

เก่าแก่ขา้มแม่น ้าวัลตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมัยพระเจา้ชาร์ลที่ 4 ชม

รูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญทีตั่ง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 องค ์จากนั้นน าท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า 

“POWDER GATE” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบราณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 

มจุีดเด่นคอื นาฬกิาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆ

ช่ัวโมง ใหเ้วลาท่านอสิระเดนิเล่น และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมอืงเก่า 

ค ่า      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก INTERNATIONAL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 5 ปราก – คารโ์ลวี วาร ี– เชสกีค้รุมลอฟ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคารโ์ลว ีวาร ี(KARLOVY VARY) ท ีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่

ทีสุ่ดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบ าบัดโรคภัยต่างๆ น าเดนิชมเมอืง

คารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจุบันเป็นทีน่ยิมของผูค้นทั่วโลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรักษาสุขภาพตามความเชื่อท ี่ม ีมาแต่

สมัยโบราณ เชญิทดลองดืม่น ้าแร่ซึง่ตอ้งดืม่กับแกว้พิเศษโดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยื่นออกมา

เหมอืนกาน ้า 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (เป็ดสไตล์โบฮีเมยีน) 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ (CESKY 

KRUMLOV) น าชมเมืองที่ไดช้ื่อว่าเป็นเพชรน ้างามแห่ง

โบฮีเมยี เมอืงทีไ่ดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (WORLD HERITAGE)   เมอืงนี้

ตัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่ม ี

อาคารเก่าแก่ตัง้แต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังไดรั้บการอนุรักษ์

และขึน้ทะเบยีนไวใ้หเ้ป็นสถานทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของโลก น า

ชม ปราสาทครุมลอฟ จากบรเิวณรอบนอก ซึง่สรา้งขึน้เมือ่

ปีค.ศ.1250 ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มอีายุเก่าแก่กว่า 

700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแมน่ า้วอลตาวา ตรงบรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค SENETE 

SQUARE และโบสถเ์ก่ากลางเมอืง   

ค ่า        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 



 

ทีพ่กั        เขา้สู่ท ีพ่กั โรงแรม MYLN หรอืเทยีบเทา่ *** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเชสกี ้ครุมลอฟเต็ม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที่ 6 เชสกีค้รุมลอฟ – ฮลัสตทั – ลอ่งเรอืทะเลสาปที่เมอืงฮลัสตทั –  ขึน้กระเช้าไฟฟ้าสูจุ่ดชม

วิว SKY WALK – ซาลสบ์วรก์  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสู่ ฮ ัลสตทั (HALLSTATT) หมู่บา้นมรดก

โลกแสนสวย อายุกว่า4,500 ปี เมอืงที่ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบ 

โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าสีเขียวขจี สวยงามราวกับ

ภาพวาด ก ล่าวกั น ว่าเ ป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใ น 

SALZKAMMERGUT เขตทีอ่ยู่บนอัพเพอรอ์อสเตรยี และมี

ทะเลสาบสวยถงึ 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนี้ว่าเป็น

ไข่มุกแ ห่งออสเตรีย  และเ ป็นพื้ นท ี่มรดกโลกของ 

UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE 

เพียงเดนิเท ีย่วชมเมอืงเสมอืนหนึง่ทา่นอยู่ในภวังคแ์ห่งความฝัน น าท่านล่องเรอืทะเลสาปทีเ่มอืงฮลัสตทั 

และชมความสวยงามของเมอืงฮัลสตัททีไ่ดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW 

***การล่องเรอื หากไมส่ามารถล่องเรอืไดใ้นวนัน ัน้ๆ ทางบรษิทัขอคนืเงนิให ้ทา่นละ 5 ยูโร***  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าสู่จุดชมววิ SKY WALK ทีตั่ง้อยู่บนภูเขาทีม่อีายุมากกว่า 7,000 ปี มคีวามสูง

กว่าระดับน ้าทะเล ประมาณ 838 เมตร โดยใชเ้วลาในการเดนิทางขึน้สู่ขอดเขาเพียง 3 นาที ใหท้่านได ้

ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE 

VIEW ณ จุดชมววิ SKY WALK จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงซาลส์บวรก์ (SALZBURG) ประเทศออสเตรยี 

เมอืงอันเป็นบา้นเกดิของนักดนตรเีอก “วูลฟ์กัง อมาดอิุส โมสารท์” ท ีม่ชีือ่เสยีงกอ้งโลก น าเท ีย่วชมความ

งามของเมอืงซาลสบ์วรก์ท ีม่คีวามหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั ้งอยู่บนฝ่ัง

แม่น ้าซัลซาค เมอืงซาลสบ์วรก์เคยเป็นทีป่ระทับถาวรของอารค์บชิอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาครสิต์

นกิายคาทอลกิที่ส าคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใชภ้าษาเยอรมัน ชม สวนมิราเบล (MIRABELL 

GARDEN) ซึง่เป็นฉากหนึง่ในการถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (THE SOUND OF 

MUSIC) ท ีโ่ด่งดังไปทั่วโลก 

ค ่า       รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั HOLIDAY INN CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 7 ซาลสบ์วรก์ – อนิสบ์รูก – ฟุสเซน่ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู่ เมอืงอินส์บรูค (INNSBRUCK) เป็นเมืองหลวงของแควน้ทีโรล เป็นเมืองเอกดา้นการ

ท่องเท ีย่วของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอนิ ซึง่ค าว่าอนิสบ์รูคนัน้ แปลว่า สะพานแห่งแม่น ้าอนิ มี

ลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทอืกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า (GOLDEN ROOF) เป็นสัญลักษณ์

ส าคัญของเมอืงอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมอืงเก่า สรา้งขึ้นโดยจักรพรรดิ FRIEDRICH ที่ 4 ในช่วงตน้

ศตวรรษที ่15 ส าหรับเป็นทีป่ระทับของผูป้กครองแควน้ทโิรล ต่อมาจักรพรรด ิMAXIMILIAN 

กลางวนั       อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงฟุสเซ่น (FUSSEN) เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นทีตั่ง้ปราสาทของ

กษัตรยิ์บาวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทีม่คีวามงดงามทางดา้นทัศนยีภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ย

บนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมัน และไดใ้ชเ้มืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่าย



 

สนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 

ค ่า        รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม LUITPOLD PARK หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 8 ฟุสเซน่ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– มวินคิ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสู่ เมอืงโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) เมอืงเล็กๆทีส่วยงามบรเิวณเขตชายแดน

ของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี เพื่อน าท่านเดินทางขึ้น

ปราสาทชมค วามสวยงา มของ  ปราส าทนอยชวา น 

สไตน ์(NEUSCHWANSTEIN CASTLE) น าชมตน้แบบของ

ปราสาทเจา้หญงินทิราในดสินยี์แลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานส

ไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนยิาย ซึง่เป็น

ปราสาทของพระเจา้ลุดวิคที่ 2 หรือ เจา้ชาย   หงส์ขาว  ชม

ความวจิติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดรั้บการตกแต่งอย่างงดงาม

ดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้กเนอร ์ซึง่เป็นนักประพันธ์เพลง

ทีท่รงโปรดปรานยิ่ง 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขาหมูเยอรมนั) 

บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงมวินคิ (MUNICH) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมน ีและเป็นเมอืงหลวงของรัฐบาวาเรยี ยัง

เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮัมบูรก์) และเป็นหนึง่ในเมอืงมั่งค่ังท ี่สุด

ของยุโรป ซึง่มพีรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์  โดยรัฐบาวาเรยีเคยเป็นรัฐอสิระปกครองดว้ยกษัตริย์มาก่อน 

ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหนึง่ของประเทศเยอรมน ีจงึมเีอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทั ้งดา้น

ศลิปวัฒนธรรม และอาหารอันเลือ่งชือ่ ซึง่ไดแ้ก่ ไสก้รอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์ น าชม

จตุัรสัมาเรยีน พลาสท ์(MARIENPLATZ) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ตน้ของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนคร

มวินคิ บรเิวณนีเ้ป็นทีตั่ง้ของศาลาว่าการเมอืงที่ม ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรา้งขึ้น

ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มหีอระฆังสูง 85 เมตร ซึง่จะมนัีกท่องเท ีย่วรอคอย

เฝ้าชมตุ๊กตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า  

ค ่า        อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก MERCURE NEUPERLACH SUD หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่ 9   มวินคิ – กรุงเทพฯ   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. น าเดนิทางสู่สนามบนิมวินคิ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (TAX REFUND) และมเีวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ เทีย่วบนิที ่TG 925 ***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่25 ต.ค.61 เป็นต้น

ไป ออกเดนิทาง เวลา 13.35 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.*** 

วนัที่10 กรุงเทพฯ 

06.05 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดภิาพ 
 

 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมะสม** 
 

***รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสิทธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั  

เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 



 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : LAKE, CASTLE AND BEAUTIFUL VILLAGE 

ออสเตรยี ฮงัการ ีสโลวกั เชก เยอรมน ี10 วนั 7 คนื   

โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    28 พ.ย.-7 ธ.ค. 61  

2-11, 5-14, 9-18 ธ.ค. 61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 59,900.- 

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900.- 

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

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 35,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 



 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    30 ธ.ค.-8 ม.ค. 62 (ปีใหม)่   

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 76,900.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 76,900.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
76,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :    6-15 ก.พ. 62  

2-11, 21-30 ม.ีค. 62  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่พักคู่ 1 หอ้ง ท่านละ 65,888.- 

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านละ (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน ท่านละ 65,888.- 

เด็กไม่มเีตยีง (อายุไม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน ท่านละ 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ทา่นละ 41,888.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก 

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( ECONOMY CLASS) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

 ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่า

น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นต ้

 ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

 คา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศเชก (ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 

 คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 10 X 3 = 30 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีภายใน 1วัน หลังจากการจอง ทีน่ ัง่จะยนืยนัเมื่อได้รบั

เงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน  3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู ่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที ่           

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท ี่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  



 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเท ีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที่เหลอื 25 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไมผ่่านการอนุมตัวิีซา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จรงิเหต 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้

เดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป   ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่าน   ไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามที ่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)    ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คืนค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวีซา่และการยื่นขอวีซา่ 

1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 



 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและที่น ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ REFUND จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังท ี ่LONG LEG โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ี่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 

สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ

อ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมที่พกั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (SINGLE) ,

หอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (TRIPLE ROOM) ห้องพกั

ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน  แต่

อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่ 

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(TRADE AIR) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น TRADITIONAL BUILDING หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (เชก) 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่าประมาณ 10 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า VFS GLOBAL (สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซี่าเขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี  

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (THAILAND PASSPORT) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอื

ส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

กลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่

ดว้ย)   



 

 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได ้

ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู้เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาติ

ดว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ  (พืน้หลัง

ขาวเทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผู้เดนิทาง ออกคา่ใช้จา่ยเอง  

3.1.1ใชห้นังสอืรับรองสถานะทางการเงิน BANK CERTIFICATE  ที่ออกจากทางธนาคาร (ตอ้ง

สะกดชือ่ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต ตอ้งมีตราประทับ และลายเซ็นจากธนาคาร) กรุณายืน่ขอจาก 

ธนาคาร่ลวงหนา้ เวลาด าเนินงานประมาณ 3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วันหลังจากธนาคารออกให ้

(สถานทตูอาจขอดสูมุดเงินฝากเลม่จริงของทา่นในบางกรณี) 

3.1.2ส าเนาสมดุบัญชอีอมทรัพย์ของธนาคารท่ัวไป ส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลัง 3 

เดือน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น แลว้ค่อยปรับ

ยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนักอ่นวนัยื่นวซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดือนตอ้งขอเป็น 

STATEMENT เท่านัน้) 

3.2 กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม่ 

พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืดเดยีวกัน หรือ สามีภรรยา เทา่นั้น) 

3.2.1. ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง  (SPONSOR LETTER) 

3.2.2ถา่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรือ STATEMENT ยอ้นหลัง 3 เดือนของบุคคลที่ออก

ค่าใชจ้่าย 

3.2.2. ตอ้งท า BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น (เป็นบัญชเีดยีวกันกับส าเนา

สมุดบัญช)ี ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบชุือ่เจา้ของบัญช ี(บคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชือ่ – 

สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต และบคุคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ 

– สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอร์ต กรุณายืน่ขอจาก ธนาคาร่ลวงหนา้ โดยใชเ้วลาด าเนินงานประมาณ 

3 วัน และใชย้ืน่ไดไ้ม่เกนิ 15 วัน หลังจากธนาคารออกให ้  

***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชจีากธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ธ.เกษตรและสหกรณ์ ธ.อิสลาม ธ.อาคาร

สงเคราะห ์ธ.ออมสิน สหกรณ์ออมทรพัยต์า่งๆ และLHBANK*** 

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 



 

 

4 หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต  

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต) 

ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่ พรอ้มเดนิทางมา

สัมภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ทัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นั้น) 

7. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค ารอ้งขอวีซา่เทา่นั้น 

 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา หาก 

ทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
 



 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศเชก 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของท่าน) 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. …….. 

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..…… …….. 

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

7. สัญชาตปัิจจบัุน .................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว์ กรุณากรอก ชือ่ตัว นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสัญชาตขิองผูม้ีอ านาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์ือถอื................................................................ ……..……..……..…….. 

    อีเมล............................................. ……..……..……..……..……..……..……..……..……..…….. 

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

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่................................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 



 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

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

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

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  

 

 


