
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัที ่ 29 ส.ค. – 7 ก.ย. 62 59,900 
วนัที ่ 1-10, 5-14, 12-21, 19-28  ก.ย. 62 59,900 
วนัที ่ 10-19, 17-26 ต.ค. 62 62,900 
วนัที ่ 1-10, 15-24 พ.ย. 62 57,900 
วนัที ่ 22 พ.ย.-1 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.-8 ธ.ค. 62 59,900 
วนัที ่ 14-23, 15-24 ธ.ค. 62 58,900 
วนัที ่ 25 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63 71,900 
วนัที ่ 29 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63 72,900 

 
 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

HILIGHT 

• ชมพระรำชวงัเชินบรุนน์ (Schoenbrunn 
Palace) ทีว่จิติรตระกำรตำ  

• ล่องเร ือแม่น ้ ำดำนูบอนัเลื่องชื่อ เพื่อชม
ควำมงำมของทวิทศันข์องฮงักำร ี

• สมัผสัมนตเ์สน่หข์องกรุงปรำก (Prague)  
• เขำ้ชมควำมงำมของปรำสำทนอยชวำนส

ไตน์ (Neuschwanstein Castle)  ต ้นแบบ
ของปรำสำทเจำ้หญงินิทรำ   

• เต็มอิ่มกบัธรรมชำติที่สุดแสนงดงำมของ
ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บำ้นมรดกโลก  

• เ ข้ ำ ช ม พ ร ะ ร ำ ช ว ั ง เ ชิ น บ รุ น น์  
(Schoenbrunn Palace) ทีว่จิติรตระกำรตำ 

• ล่องเรอืชมควำมสวยงำมของหมู่บำ้นฮลัส
ตทั (Hallstatt)  

• สนุกสนำนก ับดนตรีที่หมู่บ ้ำนกรินซิ่ง ” 
(Grinzing)  

 
 

Classical Eastern Europe 
ออสเตรยี ฮงักำร ีสโลวกั เชก เยอรมนี 10 วนั 7 คนื 

โดยสำยกำรบนิไทย [TG] 
เดนิทำง: สงิหำคม – ธนัวำคม 
รำคำเร ิม่ตน้เพยีง 57,900.- 



 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรุงเทพ 
22.30 น. คณะพรอ้มกนัณ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์D 

สายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรุนน ์– บูดำเปสต ์- ล่องเรอืแม่น ้ำดำนูบ 

01.20 น. ออกเดนิทางสู่เวยีนนา โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 936 
** คณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 01.30 น. และ
เดนิทางถงึเวยีนนาเวลา 07.00 น. ** 

07.15 น.  
 
 

ถงึสนามบนิเวทชาท กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ช ัว๋โมง 
และจะเปลี่ยนเป็น 5 ช ัว๋โมงในวนัที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
จากน้ันน า เขำ้ชมควำมงดงำมของพระรำชวงัเชนิบรุนน ์(Schoenbrunn Palace) 
แห่งราชวงศฮ์ปัสเบิรก์ ซึง่มีประวตักิารสรา้งมาตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่16 และต่อมาพระ
นางมาเรยี เทเรซา่ ใหส้รา้งขึน้ใหม่อย่างสง่างามดว้ยจ านวนหอ้งถงึ 1,441 หอ้งในระหว่างปี
ค.ศ.1744-1749 เพือ่ใชเ้ป็นพระราชวงัฤดูรอ้น ชมความโอ่อ่าของทอ้งพระโรงและพลบัพลาที่

ประทบั ซึง่ไดร้บัการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึง่สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวรซ์ายสข์อง
ฝร ั่ง เศส จากน้ันน าชมบริเวณรอบนอกโบสถส์เตเฟ่นส ์(St.  Stephen’s Cathedral) 
สญัลกัษณข์องกรุงเวยีนนา ซึง่พระเจา้คารล์ที ่6 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปีค.ศ.1713 เพือ่เป็นการ
แกบ้นต่อความทุกขย์ากของประชาชน จากน้ันเชญิชอ้ปป้ิงสนิคา้เคร ือ่งแกว้สวารอ็ฟสกี ้หรอื
สินคา้นานาชนิด อาทิเชน่ Louis Vuitton, Gucci รา้นนาฬิกา Bucherer เสือ้ผา้แฟช ัน่
วยัรุน่ทนัสมยั เชน่ Zara, H&M และสินคา้ของฝาก เชน่ ช็อคโกแลตโมสารท์ ในย่านถนน
คารน์ทเ์นอร ์(Karntnerstrabe) ใจกลางกรงุเวยีนนา 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บ่ำย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้ผ่านย่านเกษตรกรรมขา้มพรมแดนสู่  กรุงบูดำเปสต ์
(Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮงัการ ี(Hungary) ซึง่ไดช้ ือ่ว่าเป็นเมืองทีท่นัสมยัและ
สวยงามดว้ยศิลปะวฒันธรรมของชนหลายเชือ้ชาติ ที่มีอารยธรรมรุง่เรอืงมานานกว่าพนัปี 
ถงึกบัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น ้าดานูบ” ชมเมืองทีไ่ดช้ ือ่ว่างดงามตดิอนัดบั

 เสน้ทำงกำรเดนิทำง 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ กลำงวนั ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – เวยีนนำ – พระรำชวงัเชนิบรุนน ์– บูดำเปสต ์
- ล่องเรอืแม่น ้ำดำนูบ 

 O O 
NOVUM GOLDENPARK  

 หรอืเทยีบเทำ่  

3 บูดำเปสต ์– บรำตสิลำวำ - Outlet –– เบอรโ์น O X O 
GRAND HOTEL BRNO 

หรอืเทยีบเทำ่ 

4 เบอรโ์น – ปรำก – ปรำสำทปรำก O O O 
INTERNATIONAL 

หรอืเทยีบเทำ่ 

5 ปรำก – คำรโ์ลว ีวำร ี– เชสกีค้รุมลอฟ O O O 
BELEVUE 

หรอืเทยีบเทำ่ 

6 เชสกีค้รุมลอฟ – มวินิค – ฟุสเซน่ O X O 
EURO PARK 

       หรอืเทยีบเทำ่ 

7 ฟุสเซน่ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– อนิสบ์รูก O O O 
ALPIN PARK 
หรอืเทยีบเทำ่ 

8. อนิสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวยีนนำ O O X 
NH VIENNA AIRPORT  

หรอืเทยีบเทำ่ 

9. เวยีนนำ – สนำมบนิ O    

10. กรุงเทพ     



โลก ดว้ยทศันียภาพบนสองฝ่ังแม่น ้าดานูบ น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้ำดำนูบ อนัเลือ่งช ือ่ ชม
ความงามของทวิทศันแ์ละอารยธรรมฮงัการใีนชว่ง 600-800 ปีมาแลว้ทีต่ ัง้เรยีงรายกนัอยู่ 2 
ฟากฝ่ัง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรฐัสภา ซึง่งดงามเป็นทีร่  า่ลือ ดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ บนตวัอาคารประกอบดว้ยยอดสูงถงึ 365 ยอด นอกจากนีท่้านจะได ้
ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกทีส่รา้งขา้มแม่น ้าดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY 
CLARK วิศวกรชาวองักฤษ เหล็กทุกชิน้ที่ใชใ้นการสรา้งไดถู้กน ามาจากประเทศองักฤษ
เชน่กนั (การล่องเรอืขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชว่งฤดุหนาว น ้าในแม่น ้าอาจ
กลายเป็นน ้าแข็ง จนไม่สามารถล่องเรอืได ้ทางบรษิทัขอคนืเงนิจ านวน 10 ยูโรต่อท่าน) 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ซปุกูลำซหมู) 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NOVUM GOLDENPARK หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่3 บูดำเปสต ์– บรำตสิลำวำ - Outlet –– เบอรโ์น 
เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าท่านชมบรเิวณ CASTLE HILL ซึง่เต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมโบราณอนัทรงคุณค่า ถ่ายรูป
ดา้นนอกของอาคารพระราชวงัโบราณ แลว้ชมบรเิวณรอบนอกโบสถแ์มทเธยีส (Matthias 
Church) ซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัพธิสีวมมงกุฎใหก้ษตัรยิม์าแลว้หลายพระองค ์ช ือ่โบสถม์า
จากชือ่กษตัรยิแ์มทเธยีส ซึง่เป็นกษตัรยิท์ีท่รงพระปรชีาสามารถมาก และยงัเป็นกษตัรยิผู์ท้รง
สรา้งสิง่ก่อสรา้งทีง่ดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย ซึง่สรา้งในสไตลนี์โอ-โกธกิ หลงัคา
สลบัสสีวยงามอนัเป็นจุดเด่นทีสุ่ดในศตวรรษที ่15 ถดัจากโบสถเ์ป็นอนุสาวรยีข์องพระเจา้สตี
เฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงมา้ ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หนา้ป้อม
ชาวประมง (Fisherman’s Bastion) จุดชมววิเหนือเมอืงบูดาทีท่่านสามารถชมความงามของ
แม่น ้าดานูบไดอ้ย่างดี ป้อมแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮงักาเรยีน 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองปารน์ดอรฟ์ เพื่อน าท่านสู่  McArthurGlen Designer 
Outlet in Parndorf 

กลำงวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่ำย ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ เชน่ GUCCI, BALLY, HUGO 

BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, 
LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอืน่ๆ อีกมากมาย **เน่ืองจาก OUTLET จะปิดท า
การในวนัอาทิตย ์ถา้หากคณะใดมีก าหนดการเดินทางตรงกบัวนัอาทิตย ์ทางบรษิทัขอสลบั
โปรแกรมไปในวนัอืน่ไปแทน** จากน้ันน าเดนิทางสู่ กรุงบรำตสิลำว่ำ (Bratislava) เมือง
หลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวคั (Slovak) ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบที่บรเิวณ
พรมแดนของ สโลวคั ออสเตรยี และฮงัการ ีและใกลก้บัพรมแดนสาธารณรฐัเชก็ น าท่านชม
บรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึง่เป็นที่ต ัง้ของรฐัสภาแห่งสโลวกั น าท่านถ่ายรูปคู่กบั
ปราสาทบราตสิลาวา (Bratislava Castle) ซึง่เป็นอาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ตัง้อยู่บนเนินเขา 
รมิฝ่ังแม่น ้าดานูบ ท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของเมอืงไดจ้ากมุมของปราสาทแห่งนี ้
จากน้ันเดนิทางสู่ เมอืงเบอรโ์น (Brno) เมอืงใหญ่อนัดบัสองประเทศสาธารณรฐัเชก็ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั GRAND HOTEL BRNO หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่4 เบอรโ์น – ปรำก – ปรำสำทปรำก 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 

 น าคณะเดินทางสู่ กรุงปรำก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรฐัเชก อดีตเมือง
หลวงของสาธารณรฐัเชคโกสโลวาเกยี ซึง่ไดส้มญานามมากมาย เชน่ นครแห่งปราสาท และ
โรมแห่งอุดรทศิ 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
บ่ำย 
 

น า เขำ้ชมปรำสำทแห่งปรำก (Prague Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเนินเขาตัง้แต่สมยั
ครสิตศ์ตวรรษที ่9 ในสมยัเจา้ชาย Borivoj แห่งราชวงศ ์Premyslids ซึง่ปัจจบุนัเป็นท าเนียบ
ประธานาธบิดมีาตัง้แต่ปีค.ศ.1918 ชมมหาวหิารเซนตว์ติุส (St.Vitus Cathedral) อนังามสงา่
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในสมยัศตวรรษที ่14 นับว่าเป็นมหาวหิารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในกรุงปราก ซึง่พระเจา้ชารล์ที ่4 โปรดใหส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นทีเ่ก็บพระศพ
ของกษตัรยิส์ าคญัในอดตี เชน่ พระเจา้ชารล์ที ่4 พระเจา้เฟอรด์นิานดท์ี ่1 และ พระเจา้แมกซมิิ



 

เลี่ยนที่ 2 เป็นตน้ (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) แลว้ชม
พระราชวงัหลวง (Royal Palace) ทีเ่ป็นหน่ึงในส่วนทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของปราสาท ใชเ้ป็นทีป่ระทบั
ของเจา้ชายโบฮเีมยีนทัง้หลาย เดนิชมย่านชา่งทองโบราณ (Golden Lane) ซึง่ปัจจบุนัมรีา้น
ขายของทีร่ะลึกวางจ าหน่ายอยู่มากมาย จากน้ันน าท่านเดินเล่นบนสะพานชารล์ (Charles 
Bridge) สะพานเก่าแก่ขา้มแม่น ้าวลัตาวา สไตลโ์กธคิทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่กลางครสิตศ์ตวรรษที ่
14 สมยัพระเจา้ชารล์ที ่4 ชมรูปป้ันโลหะของเหล่านักบุญทีต่ ัง้อยู่สองขา้งราวสะพานกว่า 30 
องค ์จากน้ันน าท่านเดนิสู่ประตูเมอืงเกา่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมยัโบราณ ศาลา
ว่าการเมอืงหลงัเกา่ (Old Town Hall) ทีส่รา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มจีดุเด่นคอื นาฬกิาดารา
ศาสตร ์(Astronomical Clock) ทีส่วยงามและยงัตบีอกเวลาทุกช ัว่โมง ใหเ้วลาท่านอสิระเดนิ
เล่น และชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมย่านเมอืงเกา่ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั INTERNATIONAL หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่5 ปรำก – คำรโ์ลว ีวำร ี– เชสกีค้รุมลอฟ 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
 น าเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงคำรโ์ลว ีวำร ี(Karlovy vary) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งสปาที่

ใหญ่ทีสุ่ดของสาธารณรฐัเชก เป็นเมืองทีม่ีช ือ่เสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนยก์ลางบ าบดัโรคภยั
ต่างๆ น าเดนิชมเมอืงคารโ์ลว ีวาร ีซึง่ปัจจบุนัเป็นทีนิ่ยมของผูค้นทัว่โลกทีจ่ะมาใชบ้รกิารรกัษา
สุขภาพตามความเชือ่ที่มีมาแต่สมยัโบราณ เชญิทดลองดื่มน ้าแรซ่ ึง่ตอ้งดื่มกบัแกว้พิเศษ
โดยเฉพาะ เป็นแกว้พอรซ์เลนทีม่ปีากยืน่ออกมาเหมอืนกาน ้า 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (เป็ดสไตลโ์บฮเิมยีน) 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี ้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) น าชมเมืองทีไ่ดช้ ือ่

ว่าเป็นเพชรน ้างามแห่งโบฮเีมยี เมืองทีไ่ดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นเมอืงมรดก
โลกในค.ศ.1992 (World Heritage) เมอืงนีต้ ัง้อยู่รมิสองฝ่ังของแม่น ้าวลัตาวา ความโดดเดน่
ของเมอืงทีม่อีาคารเกา่แกต่ัง้แต่ยุคกลางกวา่ 300 ปี หลงัไดร้บัการอนุรกัษแ์ละขึน้ทะเบยีนไวใ้ห ้
เป็นสถานทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของโลก น าชมปราสาทครมุลอฟ (Krumlov) จากบรเิวณรอบนอก 
ซึง่สรา้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาททีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองลงมาจาก
ปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าวอลตาวา (Valtawa River) ตรง
บรเิวณคุง้น ้า ฝ่ังตรงขา้มเป็นย่านเมอืงเกา่คลาสสคิ Senete Square และโบสถเ์กา่กลางเมอืง 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั BELEVUE หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่6 เชสกีค้รุมลอฟ – มวินิค – ฟุสเซน่ 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมวินิค (Munich) อยู่ทางใตข้องประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวง

ของรฐับาวาเรยี ยงัเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศ (รองจากเบอรล์นิและฮมับูรก์) 
และเป็นหน่ึงในเมืองมั่งคั่งทีสุ่ดของยุโรป ซึง่มีพรมแดนตดิเทอืกเขาแอลป์ โดยรฐับาวาเรยีเคย
เป็นรฐัอสิระปกครองดว้ยกษตัรยิม์าก่อน ก่อนทีจ่ะผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศเยอรมนี 
จงึมเีอกลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นของตวัเอง ทัง้ดา้นศลิปวฒันธรรม และอาหารอนัเลือ่งช ือ่ ซ ึง่
ไดแ้ก ่ไสก้รอกเยอรมนั ขาหมูทอด เพรทเซล และเบยีร ์

กลำงวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 น าชม จตัุรสัมำเรยีน พลำสท ์(Marienplatz) ถอืว่าเป็นจุดเร ิม่ตน้ของประวตัศิาสตรแ์ละ

ธุรกิจของนครมิวนิค บรเิวณนี้เป็นที่ต ัง้ของศาลาว่าการเมืองทีม่ีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
โกธคิทีง่ดงามซึง่สรา้งขึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 ใชเ้วลาสรา้งถงึ 42 ปี มีหอระฆงัสูง 
85 เมตร ซึง่จะมีนักท่องเทีย่วรอคอยเฝ้าชมตุก๊ตาไขลานทีจ่ะออกมาเตน้ร า เมือ่นาฬกิาตบีอก
เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ในชว่งฤดูรอ้น อสิระใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม และของ
ที่ระลึกตามอธัยาศยั จากน้ันเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น (Fussen) เป็นเมืองเก่ามาตัง้แต่คร ัง้
จกัรวรรดโิรมนั เป็นทีต่ ัง้ปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยี ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบนอ้ยใหญ่ทีม่ี
ความงดงามทางดา้นทศันียภาพ เป็นเมอืงสุดทา้ยบนถนนสายโรแมนตกิทีเ่คยมคีวามรุง่เรอืงใน
อดตีตัง้แต่ยุคโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนีเ้ป็นจดุแวะพกัขนถ่ายสนิคา้ และซือ้ขายเกลอืมาแต่โบราณ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั EURO PARK หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่7 ฟุสเซน่ – ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์– อนิสบ์รูก 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามบรเิวณเขต

ชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรยี เพือ่น าท่านเดนิทางขึน้ปราสาทชมความสวยงาม
ของ ปรำสำทนอยชวำนสไตน ์(Neuschwanstein Castle) น าชมตน้แบบของปราสาท
เจา้หญิงนิทราในดิสนียแ์ลนด ์ซึง่ปราสาทนอยชวานสไตน ์ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจ
ปราสาทในเทพนิยาย ซึง่เป็นปราสาทของพระเจา้ลุดวคิที ่2 หรอื เจา้ชาย หงสข์าว ชมความ
วิจติรพิสดารของหอ้งต่างๆ ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยการออกแบบของรชิารด์ วา้ก
เนอร ์ซึง่เป็นนักประพนัธเ์พลงทีท่รงโปรดปรานยิง่ 
** หากคณะไม่สามารถเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตนไ์ด ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิค์นืเงนิหนา้
งานท่านละ 13 ยูโร และถ่ายรปูดา้นนอกกบัปราสาทนอยชวานสไตน ์เป็นการทดแทน ** 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ขำหมูเยอรมนั) 
 ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงอนิสบ์รูค (Innsbruck) เป็นเมอืงหลวงของแควน้ทโีรล เป็นเมอืงเอก

ดา้นการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรยี ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าอิน ซึง่ค าว่าอินสบ์รูคน้ัน แปลว่า 
สะพานแห่งแม่น ้าอิน มีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลงัคาทองค า
(Golden Roof) เป็นสญัลกัษณส์ าคญัของเมืองอนิสบ์รูค ซึง่ตัง้อยู่ในเขตเมืองเก่า สรา้งขึน้
โดยจกัรพรรดิ Friedrich ที ่4 ในชว่งตน้ศตวรรษที ่15 ส าหรบัเป็นทีป่ระทบัของผูป้กครอง
แควน้ทโิรล  

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ALPIN PARK  หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่8 อนิสบ์รูค – ฮลัสตทั – เวยีนนำ 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู่ ฮลัสตทั (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมอืงทีต่ ัง้

อยู่รมิทะเลสาบ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสเีขยีวขจสีวยงามราวกบัภาพวาด กล่าวกนัว่าเป็น
เมอืงทีโ่รแมนตกิทีสุ่ดใน Salzkammergut เขตทีอ่ยู่บนอพัเพอรอ์อสเตรยี และมทีะเลสาบสวย
ถึง 76 แห่ง ออสเตรยีใหฉ้ายาเมืองนีว้่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรยี และเป็นพืน้ทีม่รดกโลกของ 
UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงท่านอยู่ใน
ภวงัคแ์ห่งความฝัน 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเวียนนำ (Vienna) เมืองหลวงของประเทศ

ออสเตรยี ผ่านชมเสน้ทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพืน้ที่อนัเขียวชอุ่มของป่าไมแ้ห่ง
ออสเตร ีย ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)  ที่แวดลอ้มไปดว้ยอาคารอันงดงาม
สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปรา่ ทีส่รา้งขึน้ในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตวั
อาคารไดถู้กท าลายไปในระหว่างสงครามโลกคร ัง้ที ่2 และเปิดใหม่อกีคร ัง้ในปีค.ศ.1955 ผ่าน
พระราชวังฮอฟเบิรก์ (Hofburg Palace) ซึง่เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราช
ส านักฮปัสบูรก์ มาตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่13  

ค ำ่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NH VIENNA AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 
วนัที ่9 เวยีนนำ – สนำมบนิ 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าเดินทางสู่สนามบินชเวทชาท กรุงเวียนนา เพื่อใหท่้านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax 

Refund) และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
14.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพ เทีย่วบนิที ่TG 937 

** คณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนพฤศจกิายนเป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 13.30 น. และ
เดนิทางถงึกรงุเทพฯ เวลา 05.20 น. ** 

วนัที ่10 กรุงเทพฯ 
05.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 



อตัรำคำ่บรกิำร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุ 2 ปี 
แต่ไม่ถงึ 12 ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ 2 ปี 
แต่ไม่ถงึ 12 ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ 2 ปี 
แต่ไม่ถงึ 7 ปี  
[ไม่มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ท่านละ 

29 ส.ค.-07 ก.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 

1-10 ก.ย. 62  59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 

5-14 ก.ย. 62  59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 

12-21 ก.ย. 62  59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 

19-28 ก.ย. 62  59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 

10-19 ตค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 9,500 

17-26  ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 39,900 9,500 

1-10 พ.ย. 62 57,900 57,900 57,900 57,900 35,900 8,900 

15-24 พ.ย. 62 57,900 57,900 57,900 57,900 35,900 8,900 

22 พ.ย.–1 ธ.ค. 62 58,900 58,900 58,900 58,900 36,900 8,900 

29 พ.ย.-8 ธ.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 36,900 8,900 

14-23 ธ.ค. 62 58,900 58,900 58,900 58,900 36,900 8,900 

15-24 ธ.ค. 62 58,900 58,900 58,900 58,900 36,900 8,900 

25 ธ.ค. 62-3 ม.ค. 63 71,900 71,900 71,900 71,900 42,900 14,900 

29 ธ.ค. 62–7 ม.ค. 63 72,900 72,900 72,900 72,900 42,900 15,900 

**โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล** 

 
เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 
1. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 วนันับ

จากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ทางบรษิทัขออนุญาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัว่ากรุป๊ออกเดนิทางได ้ลูกคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี
4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออกบตัร

โดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่
6. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก ผูสู้งอายุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวั
ของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด             

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 
2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า  (3 ดาว – 4 ดาว) 



5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 
7. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  
- ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

          ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทเิชน่ ค่าเคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งพเิศษ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก. และมากกว่า 2 ช ิน้ ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั ค่ากระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศเยอรมนั (ผูย้ื่นวีซา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ื่นวีซา่ในวนัยื่น เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 

3,000 บาท) 
6. ค่าทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (18 ยูโร) 
7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (30 ยูโร) 
 

เง่ือนไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
ทำงบรษิทัขอเกบ็คำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกท่ำนไมผ่่ำนกำรอนุมตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 
ทำงบรษิทัขอเกบ็เฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่วซีำ่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทูตง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทั ทราบ

ล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้งนาน และอาจไม่สามรถ
ดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอื
ศกึษาอยู่เท่าน้ัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสือเดินทางเล่มเก่าใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่าง
ส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหายบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และ
พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษิทัไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร ือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้า่ยประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลา
เดนิทาง   

2.      หากตั๋วเคร ือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้
จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.      น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ 
ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน



ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ีม่ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg 
ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่าน้ัน 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง   ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยท ัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไม่ครบตำมจ ำนวนที ่บรษิทัก ำหนดไว ้(30 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทั และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่าน ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมดัจ า
ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตเรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซำ่แลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซีำ่จำกทำงสถำนทูต (วีซำ่ไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมดัจ า
มาแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ หรอืค่าตั๋ว
เคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคำ่ทวัรท์ ัง้หม 
9. กรณีผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ตาม

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั
ต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำงโรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่
อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรดั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (เชก) 
ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่ประมำณ 10 วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 
เอกสำรกรุณำเตรยีม 2 ชดุ  

ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส ำเนำ 1 ชดุ 
ในระหว่ำงยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทูตแลว้ ไม่สำมำรถดงึเล่มออกมำกอ่นได ้

**ลูกคำ้กรุณำอย่ำยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี  
เพรำะสถำนทูตมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 
หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารดุ (หนังสอืเดนิทาง
เล่มเกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แต่พ ำนกัอยู่ต่ำงประเทศ, ท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ หรอืนกัเรยีน 
นกัศกึษำศกึษำอยู่ตำ่งประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ีเพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะ
มเีง่ือนไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำงสถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวี
ซ่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนี้รวมไปถึงผูเ้ดินทำงที่ถือพำสปอรต์ต่ำงชำติ
ดว้ย*** 

2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไม่
เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรอืเคร ือ่งประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐำนกำรเงิน 
3.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง (ผูส้มคัรทีม่อีำยุ16 ปีขึน้ไปตอ้งออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง 

(ผูป้กครองสำมำรถโอนเงินใหค้รอบคลุมคำ่ทวัรไ์ด)้ 
3.1.1ส าเนาสมุดบญัชอีอมทรพัยข์องธนาคารทั่วไป ส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง ยอ้นหลงั 3 เดอืน (รบกวนลูกคา้ท ารายการ
เดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้ค่อยปรบัยอดเงนิในบญัชไีม่เกนิ 7 วนักอ่นวนัยืน่วซีา่ และหากบญัชกีระโดด
เดอืนตอ้งขอเป็น Statement เท่าน้ัน) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทำงไม่ไดอ้อกค่ำใชจ้่ำยเอง (บุคคลทีส่ามารถรบัรองค่าใชจ้่ายได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พีน่อ้ง ทีม่ีสายเลอืด
เดยีวกนั หรอื สามภีรรยา เท่าน้ัน) 
3.2.1 ตอ้งท าเป็นหนงัสอืรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) พรอ้มเอกสารแสดงความสมัพนัธ ์เชน่ 
สูตบิตัร ทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส เป็นตน้ 
3.2.2ถ่ายส ำเนำสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลงั 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกค่าใชจ้า่ย 
**สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั  บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์
พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทุน และสลำกออมสนิ ธ.อสิลำม ธ.อำคำรสงเครำะห ์สหกรณอ์อมทรพัยต์ำ่งๆ 

4. หลกัฐำนกำรท ำงำน   
- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน (DBD) ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 

เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403) 
- กจิกำรไม่จดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ 

เป็นตนั 
- เป็นพนกังำน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ท างาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์  
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 
นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  
(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์) 
ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

5. เอกสำรสว่นตวั 
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- สูตบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเดก็อำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  
- หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

สดัสว่นใบหนา้ 

90% 



- หำกเดก็เดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอม
ระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเดก็ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ี
อ านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

- กรณีเดก็อำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ พรอ้มเดนิทางมาสมัภาษณก์บับุตรที่

สถานทูตดว้ย ทัง้สองท่าน (เฉพาะควิเดีย่วเท่าน้ัน) 
7. ท่านไม่จ าเป็นตอ้งเซน็ รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท่้านเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เท่าน้ัน 

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศเชก 
(กรุณำกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ เน่ืองจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของท่ำน) 

 

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

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………………………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ช ือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)…………………………………………………………………………………………………………………….……  

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ ์ใหใ้ส่ช ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยู่ปัจจบุนัของผูข้อวซีำ่ 

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

…………………………………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

 E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................... หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้.................................... 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ช ือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย  เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 



**กรณีลูกคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนท่ำนถำ่ยส ำเนำหน้ำวซีำ่เชงเกน้ตวัล่ำสุดแนบมำดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไม่เคย                    เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรณุาระบุช ือ่ ...................................................................... 

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

        สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี 

   เงนิสด     เงนิสด   

   เชค็เดนิทาง    ทีพ่กัทีม่ผูีจ้ดัหาให ้   

   บตัรเครดติ    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหนา้แลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้  อืน่ๆ (โปรดระบุ)  

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)         

************************************************ 
หมำยเหต ุกำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิิจของทำงสถำนทูต ทำงบรษิทัไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ท ัง้สิน้ ท ัง้นี ้บรษิทั
เป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเท่ำนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


